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Videnskabelige Meddelelser

fra

den natnrhistoriske Forening i Kjobenhayn.

Andet Aarti.

1860. Uiiffivnc af Selskabets Bestyrelse. ]\l'. { 4.

Pugillus plantarum imprimis hispanicarum,

quas in itinere 1851—52 legit Joh. Lange.

varias Hispaniæ provincias suscepto redux, annis postea elapsis

in collectionibus nuraerosis determinandis occupatus sum; variis

autcm riegotiis impeditus non tanta, qua desideraverim, assiduitate

operi incumbere potui. Descripliones accuralas, iconibus illustratas,

specierum novarum a me deteclarum diu præparatas, Deo favenle,

posthac editurus, non inutile duxi, conspectum præmittere omnium

specierum quas variis locis præcipue Hispaniæ observavi, adjecta

brevi descriptione earum quæ vel novæ vel minus perfecte cognitæ

sunt, et omissis modo iis, quas jam alii autores, de flora Hispanica

Iractantes, in iisdera locis colIcgeranL atque in scriptis publice

comraemoraverant. Hujus conspcctus primam partern, Acotyle-

doneas scilicet et Monocotyledoneas complectentem, hic bolanicis

ofTerens spero, ut obscrvationibus meis ad floram Hispaniæ, nimis

diu neglectara, plenius cognoscendam et ad distributionem geogra-

phicam multarum specierum magis accurate limitandam nonnihil

Præter ea quæ ipse collegi vel adnotavi, haud ingratum fore

duxi , observationes quasdam de plantis jam ante muitos annos

per varias peninsulæ Ibericæ partes coliectis , sed nondum

hucusque, quantum scio, publici juris factis addere. Intcr varias

collectiones, quas pcrlustrare mihi contigit, duas præcipue plan-



tis hispanicis ditissimas inveni: altera defuncti P. A. Pourreth,

qui raunere canonici in ecclesia Compostelana ornatus anno 1818

obiit; hic peregrinator indefessus et oculatissimus totam fere

peninsulam investigaverat , et herbarium ejus (quoad plantas

hispanicas) principale, quod in collegio pharraaceutico Matritensi

vix descriptæ sunt, permullæ vero ab eo primum detectæ et in

schedulis manu scriptis nominibus designatæ dein ab aiiis bota-

nicis sub aliis nominibus descriptæ sunt*). Alteram collectionem,

defuncti P. K. A. Schousboeij de flora Barbariæ meritissimi, in ber-

et Lucilanicis (annis 1798—99 leclis) ditissimam, quotidie ante

oculos habeo. Varias itaque observationes, ex hisce duobus

herbariis ditissimis excerptas in adnotationibus meis scrupulose

iriserui, ut in usum floræ Hispaniæ postea edendæ inserviant.

Familiarum nonnullarum detcrminalionem, præcipue e classe

Acotyledonearum, botanici celeberrimi nobisque amicissimi, quo-

rum nomina in singulis familiis leguntur, benevole susceperunt,

quibus omnibus sincero anirao gratias agimus. Nec omiltere

possum, quantam mihi Parisiis versanti opem tulerunt botanici

plures, præcipue cell. J. Gay et Cosson^ ad quorum herbaria

Musei Parisiensis, Lessertiani et Webbiani
,

quæ præfectorum

liberalitate perlustrare mihi licuit, raulta comparare potui, quæ

studium plantarum difficilium magnopere facilitavit.



A. Acotyledoneæ.

1. Algæ.

(deterni

1.

1. cel. J. G. Agardn).

ceæ.

Confe,rva ericetornm Lgb.

n cricetis humidis i nter Porrino

2. Ulvace

et Tuy (

Ulva rigida Ag.

1In Oceano atlantico variis locis iid littora C Hitabriæ, Galleciæ

circa Malaga et

Enteromorpha ramulosa Hook.

In Oceano atlantico pr. oppidum Ferrol Galleciæ!

E. compressa (L.) Grev.

In Oceano atlantico pr. la Coruna!

Codium tomentosum (Huds.) Ag.

In Oceano atlantico circa Gades et la Coruna!

,, /, divaricatum Klz. Gadibus, cura priori!

Bryopsis muscosa Lmrx.

In Mediterraneo prope Malaga!

Caulerpa prolifera (Forsk.) Lmrx.

In Mediterraneo pr. Almeria!

3. Florideæ.

Callithamnion Borreri (Sm.) Harv. (C.

In Mediterraneo pr. Malaga!

C. Arbuscula (Dillw.) Lgb.

In Oceano atlantico pr. la Corun

C. granulatum (Duel.) Ag.

In Oceano atlant. pr. Ferrol!

Balurus equisetifolius (Lightf.) Kutz.

In Oceano atlant. (la Coruna)!

Griffithsia sphærica Schou sb.

In Oceano atlant. (Gadibus)!



m rubrum (Huds.) Ag.

s (Stackh.) J. Ag.

In Oceano atlant. (Santander, la Coruna)!

Grateloupia filicina (Wulf.) Ag.

In Oceano atlant. ad Portugalete Cantabriæ!

Calophyllis laciniata (Huds.) Kiitz.

In Oceano atlant. (la Coruna)!

„ rar. In Oc. atl. pr, San Sebastian Cantabriæ!

Ahnfeltia plicata (Huds.) Fr.

In Oceano atlantico (San Sebastian)!

Gigartina ackularis (Wulf.) Lmrx.

In Oceano atlantico (la Coruna, Vigo)!

G. pistillata (Gmel.) Lmrx.

Ad oras Oceani per Hispaniam borcalem frequens!

G. Teedei (Roth.) Lmrx.

In Oceano atlant. (Santander, la Corunaj!

G. mamiUosa (Good.) J. Ag.

In Oceano atlant. (la Coruna, Vigo)!

Gymnogongrus Griffithsiæ (Turn.) Mart,

In Oceano atlantico ad Vigo Galleciæ!

G. norvegicus (Gunn.) J. Ag.

In Oceano atlant, (la Coruna)!

G. Torreyi Ag. (?)

In Oceano atlantico (Santander, San Sebastian)!

Spyridia filamentosa (Wulf.) Harv.

In Oceano atlantico circa Gades!

Catenella Opuntia (Good. & Woodw.) Grev.

In Oceano atlantico (Portugalete, Ferrol) et Medit

(Malaga)!

Plocamium coccineum (Huds.) Lgb.

In Oceano atlant. (la Coruna, Gades)!

Wormskjoldia sanguinea (L.) Spr.

In Oceano atlant. (la Coruna)!



ustulatus (Mert.) Kiitz.

In Oceano atlantico (Ferrol, Coruna) et Medilerraneo (Malaga) r

Hypnæa musciformis (Wulf.) Lmrx.

In Oceano atlant. pr. Pontevedra Galleciæ

!

Gelidium corneum (Huds.) Lmrx.

In Oceano atlant. (la Coruna) et Medilerraneo (Malaga.

Almeria)!

„ var. å. ad oras Galleciæ et Cantabriæ frequcus !

Peyssoneltia rubra (Grev.) J. Ag.

In Mediterraneo ad Almeria!

P. Sqmmaria (Gmel.) Dcne.

In Oceano atlantico (Porlugalete, Gades)!

Gracilaria confervoides (L.) Grev,

In Oceano atlant. (la Coruna)!

Calliblepharis ciliata (Huds.) Kiitz.

In Oceano atlant. (San Sebastian, Portugalete) !

Sphærococcus coronopifolius (Good. & Woodw.) Ag.

San Sebastian !

mtophyllum uncinatum J. Ag.

In Oceano atlantico ad San Sebastian et la Coruiia

!

N. laceratum (Gmel.) Grev.

In Oceano atlant. (San Sebastian, Coruna) et Mediterraneo

(Malaga)!

N. ocellatum Grev.

In Oceano atlant. ad la Coruna !

Delesseria ruscifolia (Turn.) Lmrx.

In Oceano atlant. ad Vigo Galleciæ!

Lomentaria arliculata (Huds.) Lgb.
] » ^ H t' hi

L. kaliformis (Good.) Gaill.
"^J",""

Laurencia dasyphylla (Turn.) Grev. )

L. pmnatifida (Gmel.) Lmrx.

In Oceano atlantico (Gades, la Coruna) et Medilerraneo

(Malaga, Almeria)'.



Rytiphlæa complanala Ag.

In Oceano atlanlico ad Portugalete Cantabriæ!

Polysiphonia fastigiata (Rolh) Grev.

In Oceano atlantico ad paguna Doninos Galleciæ

!

P. Wulfeni (Roth) Ag.

In Oceano atlantico (Gadibus)

!

Dasya coccinea (Huds.) Ag.

In Oceano allant. (la Coruna^ Portugalete)!

4. Fucoideæ.

Sphacelaria scoparia (L.) Ag.

In Oceano atlantico (San Sebastian, Gades) et Mediterraneo

(Almeria)!

Dictyota Fasciola (Roth) Lmrx, ) , ^^ [in Oceano atl. ad la Coruna!
D. linearis Ag.

J

D. impUxa Lmrx.

In Oceano atlant, (San Sebastian) et Mediterraneo (Malaga,

Almeria)!

Zonaria collaris Ag.

In Mediterraneo ad Malaga!

Laminaria bulbosa Lmrx. )

., ,. , .Tx r u f In Oceano atlant. pr. la Coruna!
Himanthaha lorea (L). Lgb.

)
*

Fucus nodosus L.

In Oceano atlantico (Ferrol)!

F. vesicttlosus L. var. 1. ad litlus Oceani pr. Vigo Galleciæ!

,5 „ var. 2. Gadibus.

Fucodium tuberculatum (Huds.) J. Ag.

In Oceano atlantico (Santander, Coruna)!

F. canaliculatum (L.) J. Ag.

In saxis ad littora Oceani pr. Ferrol et Vigo Galleciæ!

Cystoseira amcntacea Bory, var.

In Mediterraneo ad Malaga et Almeria!

C ei'icoides (L.) J. Ag.

In Oceano atlantico (San Sebastian)!



ander, la Coruiia)!

II. Lichenes.

(deterra. cel. W. Nylander).

1. Lichinei.

Lichina pygmæa (Lam.) Ag.

In saxis ad litlora Oceani pr. Vigo et Ponlevedn

2. Cladonioidei.

BcBomyces icmadophilus (Ehrh.) Nyl.

In rupibus ad lacum Espingo reg. alp. Pyren. centr.!

Cladonia alcicomis (Lightf.) Fr.

In solo arenoso et calcareo Hispaniæ australis satis frequens.

C. endivicefolia Fr.

In pinetis solo arenoso ad pagum Chiclana 11. Gadit.

!

C. gracilis (L.) Fr. var. cervicornis (Ach.).

Sagro Galleciæ!

In rupibus ad lacum Espingo Pyren. centr.

!

„ var. aspera Fik.

In monte Pico Sagro Galleciæ!

I

In pinetis solo are-

Cladonia furcata Schær. var. muricata (Del.). \
^^^^ ^^ ^^.^^^^^^

„ var. spadicea (Ach.).
\ ^ ^^^.^ ,

,, var. pungens Fr.

In ericetis montanis ad Villafranca del Vierzo; in monte Pcna

Castillo pr Santander!

C. rangiferina (L.) Hoffm.

In ericetis ad oppidum Lugo alibique Galleciæ!



(L.) Fr.

In rapibus graniticis ad Lugo Galleciæ !
'

Stereocaulon paschale (L.) Laur.

In rupibus graniticis ad Lugo!

3. liamalodei.

Roccella phycopsis Ach.

In rupibus raaritirais ad la Coruna; in rupibus promontorii

Charidemi (Cabo de Gata)!

R. fuciformis (L.) Ach.

In rupjbus raaritirais ad la Coruna cum priori!

Usnea barbata (L.) Fr.

In mente quartzoso Pico Sagro Galleciæ (supra Ericam cine-

ream aliasque suffrutices)!

Evernia prunastri (L.) Ach.

In ericetis raontanis ad oppidulum Villafranca del Vierzo (Leon)!

Ramalina calicaris 6, fastigiata Fr.

Åd truncus Querci Ilicis prope Valdehuertas (in montibus

Marianis)!

R. pollinaria Ach.

In ramis Rhamni oleoidis ad Portum Stæ Mariæ fl, Gadit.

;

in ramis Lycii intricati ad promont. Charidemum!

R. polymorpha Ach.

In rupibus trachyticis promontorii Charidemi; in ramis Pini

silvestris ad pagum Guadarrama

!

R. scopulorum (Retz.) Ach.

In rupibus maritimis ad la Coruna!

Cetraria aculeata (Ehrh.) Fr.

In ericetis prope Lugo, Villafranca del Vierzo etc. Hisp. bor.!

Plalysma glaucum (L.) Nyl. fertile.

In cortice Pini silvestris in regione montana superiore monlium

Carpetanorum supra pagum Guadarrama !

P. juniperinum (L.) Nyl. var. tenestre.

In rupibus reg. alp. Pyrcn. Hisp. (Port de la Picade)!



4. Phyllodei.

Peltigera aphthosa (L.) Hoffra.

In raonle Pena Castillo pr. Santander!

P. rufescens (Neck.) Hoffm.

Ad truncos Castaneæ prope Lugo Galleciæ!

Solorina saccata (L.) Ach.

In monte Pena Castillo pr. Santander!

. i>. crocea (L.) Ach.

In rupibus regionis alpinæ Pyren. Hisp. et Gall. ad Port. de

Benasque et ad lacum Espingo!

Stida scrobiculata (Scop.) Ach.

In ericetis raontanis raontis Pico Sagro Galleciæ!

RicasoUa ghmulifera de Not.

In cortice Castaneæ ad pagum las Medolas (distr. Vierzo)!

Parmelia caperala (L.) Ach.1

P. perlata (L.) Ach. \
'" ''"P""' maritimis ad la Coruna !

P. saxatilis (L.) /?, omphalodes Fr.

In rupibus graniticis ad Lugo, schistosis ad Villafranca del

Vierzo

!

P. physodes (L.) Ach.

In ericetis montanis prope Villafranca del Vierzo I

P. tristis CWeb.) Nyl. (Cetraria tristis Fr.).

In monte Cuelgamoros supra Escorial!

Physcia flavicans (Sw.) DC.

In monte Pico Sagro Galleciæ (ad ramos Ericæ cinereæ)

!

Ph. villosa Schær. (Evernia villosa Fr.).

In cortice Phillyreæ angustifoliæ et Rharani oleoidis prope

Portum Stæ Mariæ, optime fructificans

!

Ph. parietina (L.) Nyl.

Per totam Hispaniam, tara in saxis, quam in cortice arborum



Physcia stellaris (L,) Nyl. var. tenella.

In ramis Phillyreæ angustifoliæ prope Portum Stæ. Mari;

Ph. aquita (Ach.) Nyl., var. platyphylla.

In rupibus schistosis ad oppid. Lugo Galleciæ!

Dmbilicaria pustutata (L.) Hoffm.

In rupibus graniticis per Galleciara frequens!

U. polyphylla (L.) Hoffm. 1 In monte Cerro de las aguilas

V. cylindrica (L.) Wahlenb.J alp. mont Carpetan.

!

U. polyrrhiza (L.) Stenh.

In rupibus graniticis ad Lugo Galleciæ!

V. murina (Ach.) DC.

In rupibus ad Villafranca del Vierzo alibique in Hisp. b

5. Placodei.

Squamaria crassa (Huds.) DC.

In collibus gypsaceis ad Aranjucz; in saxis calcareis pr.

Granatam urbera!

In pinetis solo arenoso ad Chiclana fl. Gadit!

iJ. gypsacea (Sm.) Nyl., var.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez!

Placodium fulgens (Sw.) DC.

In pinetis solo arenoso ad Chiclana fl. Gadit.!

Lecanora Schleicheri (Ach.) Nyl.

In solo calcareo ad pedem inontium Marianorum pr. Cordoba
el prope Malaga!

In rupibus calcareis nd Almeria!

Urceolaria ocellata (Vill.) DC.

In collibus calcareis pr. Malaga!

U. scruposa var. diacapsu Schær.



Lecidea decipiens (Ehrh.J Ach. (Biatora tlecipiens Kr.).

In saxis calcareis passim!

L. lurida (Sw.) Ach. (Biatora lurida Stenh.).

In rupibus calcareis montis Cerro Coronado pr. Malaga!

L. geographica (L.) Schær.

In rupibus graniticis Galleciæ irequens

!

L. contigua Fr. (acrustacea).

In rupibus schisti arenarii pr. Santander I

L. calcivora (Ehrh.) Nyl.

In rupibus calcareis ad Malaga!

6. Pyunoidei.

In rupibus reg. alp, Pyren. (Pie Seciré)!

Ih rupibus reg. alp. Pyren. Hisp. infra Port de Benasque!

E. rufescens Ach.

In rupibus calcareis montis Cerro Coronado pr. Malaga!

111. Hepaticæ.

(determ. cel. E. Hampe.)

1. Riccieæ.

Riccia chrystallina L.

R. lamellosa Raddi.

In Hispania australi pluribus locis v. c. ad pedes montium

Marianorura pr. Cordoba; Monteagudo pr. Murciam; la

Cortadura in isthmo Gaditano !

irrigatis ad oppid. Lugo Galleciæ (28 Jul.



3. Marchantieas.

Lunularia vulgaris Mich.

In rupibus calcareis ad la Albayda pr. Cordoba (20 Mart.)

!

Plagiochasma Aitonia Ldbg. «fc N. £.

In terra calcareo-argillosa inter Murciam urbem et rudera

arcis Monteagudo. (18 Nov.)!

P. Roussellianum Mon tg. (?)

In rupibus schistosis ad Lugo Galleciæ (cura Targionia hypo-

phylla) (29 Jul.)!

Targionia hypophylla L.

In terra argilioso-calcarea prope Cordoba alibique in Hispania

australi satis frequens (Mart.) ; ad oppid. Lugo Galleciæ. Jul. I

4. Jungermannieæ.

Sarcoscyphus Ehrharti Cord. var. ustulala.

Prope pagum la Castellana Galleciæ (3 Aug.)!

Alicularia scalaris (Hoot.) Cord.

In rupibus maritimis ad la Coruna , in pago la Castellana

alibique Galleciæ. Aug.!

Scapania curta (Mart.) N. E. ) In rupibus maritimis ad la Co-
S. compacta (Roth.) Ldbg. j runa (10 Aug.)!

S. mdulata M. & N. var. minor.

Cum prioribus et in monte Pico Sagro Galleciæ (21 Aug.)!
Jungermannia albicans L.

In urabrosis ad Lugo, ad pagum Cobas pr. Ferrol alibique

Galleciæ!

Lophocolea bidentata (L.) N. E.

Ad fontes prope pagum Doninos Galleciæ bor. (16 Sept.)!

Saccogtjna viticulosa (L.) Dum. |S, minor.

In rupibus maritimis ad la Coruna (10 Aug.)!

Trichocolea Tomentella (Ehrh.) N. E.

In urabrosis humidis ad pagum Donjos Galleciæ (23 JuK)!
Lejeunia serpyllifolia (Dicks.) Lib.

In rupibus ad Bilbao; in monte Pico Sagro Galleciæ (Aug.)!



•ullania Tamarisci (L.) N. E.

In ericelis montanis ad Lugo, Villafranca del Vierzo alibique

„ ;', hispanica Gottsch. & Ldbg.

In rupibus maritimis prope la Coruna (10 Aiig.)!

Phascum cuspidatum Schreb.

In juncetis humidis ad Hispalira. (Febr. c. fr.)

Fissidens grandifrons Brid.

In fontibus ad pagum Doninos Galleciæ bor. (Sept. ster.^!

Funaria hygrometrica (L.) Hedw.

Extra Hispalim supra aquæductum Romanum, los Canos de

Carmona hodie dictum. (^Febr. fruclif.)!

In juncetis humidis prope Hispalim (Febr.); ad Valdehuertas

mont. Marian. [Mart.) et in terra humida prope Granalam

urbem (Apr. fructif.)

!

4. Mnioidew.

Pnlytrichum aloides H.

Ad latera rupium prope Ferrol Galleciæ (Sept. c. fr. mat.)!

In ericetis montanis ad Lugo, Villafranca alibique Hisp.

bor.; in montibus Carpetanis bie inde!

In umbrosis ad pagum Doncos Galleciæ orient (Jul. fructif.)

!



P. formosum H.

In monle quartzoso Pico Sagro prope Coæpostelara urbem.

(20 Aug. c. fr. jun.)I

Bryaceæ.

Bryum capillare (L.) Hedw.

In sepibus circa oppidiim Lugo Galleciæ (Jul. c. fr.)

!

i (Jun

rt de Benasque Pyrenæos hispanicos a

(Aug. c. fr.)!

B. Schleicheri Schwagr.

In fontibus reg. alp. Pyren. hisp. ad Pcnablanca infra Port

de Benasque {Aug. ster.)!

B. Tozzeri Grev.

In terra argillosa & calcarea circa Cordoba pi. loc. (Mart.

c. fr.)I

Wahlenb.

in arenosis et rupibus calcareis Boeticæ (a Gadibus inde

Malacam frequens (Vere c. fr. mat.)!

B. argenteum L.

In rupibus ad Malaga (Jan. c. Ir.)!

B. polymorpfium Br. & Sch.

Port de Benasque reg. alp. (Aug. c. fr.)!

Blindia crispula (Sm.) C. Miill.

In jugo Port de Benasque (Aug. c. fr.)f

Dicramm scoparium (L.) Hedw.

In ericelis montanis ad oppidum Villafranca del Vierzo

(prov. Legion,). Jul. c. fr.!



Bartramioideæ.

Bartramia fontana (L.) Schwagr.

In montibus Carpetanis propc Escorial (Jun.)!

B. ithyphylla Brid.

In rupibus reg. subalp. monl. Carpetan. supra ^avace^^ada,

(20 Jun. c. fr.)t

B. pomiformis Hedw. var. crispa.

In rupibus montis Sierra de Alfacar fl. Granat. (Apr. c. fr,

effoet.); in ericetis montanis ad Villafranca del Vierzo

(Jul. c. fr.)!

Pottioideæ.

Pottia Starckeana C. Miill.

In pinetis solo arenoso ad Portum Slæ. Mariæ n. Gadit.

(Febr. c. fr.)!

P. eustoma var. auripes C. Mull.

In arenosis isthmi Gaditani pr. la Cortadara (Febr. c. fr. jun.)!

P. minutula (Schwagr.) Hmp.

In pinelis solo arenoso ad Chiclana & Puerto de Sta. Maria

(Febr. c. fr.); in collibus calcareis ad Cordoba (Mart, c, fr.)!

Trichostomum rubellum (Roth) Rabenh.

In suramo jugo Port de Benasque reg. alp. Pyren. centr.

(Aug. c. fr.)!

T. latifolium var. muticum C. Miill.

In rupibus reg. subalp. Pyren. centralium Hispaniam a

Gallia separanlium (Pas d'Escalette, Aug. c. fr.)!

Barbula ambigua Br. & Sch.

Ad cacumen monlis Cerro Coronado pr. Malaga (Jan. c, fr.jun.)!

B. aloides (Koch) Br. Sch.

In monte calcareo Pena Castillo pr. Santander Cantabriæ

(Oct. c.fr.)!

B. squarrosa Brid.

In rupibus ad Granatam urbem fster.)!

B. tortuosa (L.) W. M.

Inter saxa ad Bilbao (ster.)!



Barbula Northiana Grev.

In pinetis solo arenoso ad Portum Stæ. Mariæ fl. Gadit.

(Febr. c. fr. jun.)!

B. anonala Br. & Sch.

In solo. argilloso et calcareo ad pedem mont. Marian, pr.

Cordoba plur. locis; San Juan de Aznalfarrache fl. Hispal.

(Mart. c. fr.)!

B. gracilis Schwagr.

San Juan de Aznalfarrache rum priori (Mari. c. fr.)!

B. inermis (Brid.) Montg.

B. muralis (L.) Hedw.

In muris et rupibus totius Hispaniæ frequens!

B. cuneifolia (Dicks.) Hook. & Tayl.

In monle Cuelgamoros supra monasterium Sti. Laurenti,

(Escoriai). Jun. c. fr. !

B. princcps de Not.

In rupibus supra Escoriai (Jun. c. fr.)!

Weisia calcarea C. Miill.

In rupibus schisti arenarii ad Valdehuertas reg. mont. monlium
Marianorum (Mart. c. fr.)!

(Dicks.) Brid.

bus infra arcem Granatensium la Alhambra (Apr. c. fr.)!

Brid.

Benasque (Aug. c. fr.)!

i.i rupiDus schistosis ad oppid. Lugo Gallcciæ (Jul. c. fr.)I

Orthotrichum cupulatum Hffm.

In rupibus mont. Carpetan. reg. mont. & subalp. hine inde.

(Jun. c. fr.)!

„ var. peristomii interni ciliis 16 fugacissimis.

In rupibus supra pagura Guejar (Sierra Nevada). Apr. fr.!

Brachysteleum polyphyllum (Dicks.) Hsch.

In rupibus schistosis ad Villafranca del Vierzo (Leon) & Lugo
Galleciæ (Jul. c. fr.)!



Gumbelia lamellosa C. Miill. n. sp. (cf. Bot. Zeit. 1851 p. 318).

In rupibus supra lacum Espingo reg. alp. Pyrcn. centr. (Aug. c. fr.)!

G. orbicularis Hmp.

In rupibus reg. raont. sup. montis Sierra de Alfacar fl.

Granat. (Apr. c. fr.)

!

G. fontinaloidcs (Lam.) C. Miill.

Ad saxa in rivulis prope Bilbao (Oct. c. fr.)!

Grimmia trichophylla Grev. var. meridionalis.

In rupibus supra monasteriura Sti. Laurentii (Escorial) (Jun. c. fr.)!

G. funalis Br. Eur.

In rupibus montium Carpelanorum circaEscorial etGuadarrama!

G. acicularis (L.) C. Miill.

In rupibus ad pagum la Castellana Galleciæ (Aug. c. fr.).'

G. heterosticha (Hoffm.) C. Miill.

In rupibus schistosis ad Lugo Galleciæ (Jul. c. fr.)!

Neckera complanata (L.) Hiib.

In mente Pico Sagro prope Compostelam urbem (steril.)!

N. crispa (L.) Hedw.

In collibus calcareis ad pagum Encinillas (prov. Burgos) (sier.)!

„ var. falcata C. Mull.

Inter saxa ad Bilbao 1

N. sciuroides var. morensis C. Miill,

In truncis Querci Ilicis pr. Cordoba (Jtfart. c. fr. jun.)!

N. curtipendula var. hispanica (Schimp.)

Cura priori!

N. Smilhii (Dicks.) C. Mull.

In truncis Quercuum & Rhamni alatcrni ad la Rizafa pr.

Cordoba (steril.)!

Fontinalis antipyretica L.

In aquæductis Maurorum supra Granatam urbem (ster.)!

Hypnum undulatum L.

In rupibus maritimis ad la Coruna (Aug.)!



monte Pico Sagro Galleciæ (Aug.)l

Per Cantabriam Æ Galleciam satis frequens (Oct. c. fr. jun.)!

confertum Dicks.

In humidis ad pagum Doniiios Galleciæ borealis (Sept. c. fr.)!

Bland.

Puerto de Sta. Maria etc.) (Febr. c. fr.)!

H. lutescens Huds.

In truncis pr. Cordoba (Mart. c. fr)!

H. aurescens C. Miill. (H. aureum Lag.)

In monte Sierra de Alfacar fl. Granat. (ster.)I

H. sericeum L.

In truncis Quercuuno pr. Cordoba (ster.)!

H. illecebrum L.

Ad truncos Hispaniæ meridionalis, v. c. St. Juan de Aznal

farache fl. Hispal,, la Albayda pr. Cordoba etc. (ster.)!

fl. irroratum C. Mull.

In regione alpina Pyrenæorum ad Col de Bassech (3 Aug.)

1 fontibus ad Granatam urbem (ster.)!

oiatile Sw.

n rivulis ad Lagar del Caiio in raontibus Ma;

Cordoba (ster.)!

losum Ehrh.

n collibus calcareis ad Encinillas (prov. Burgos) i

fl. triquetrum L.

fl. Ilalleri L. fil.

In reg. alp. Pyn



In terra sllvatica ad pagiim Redondela Galleciæ; la Castilleja

Q. Hispal. (ster.)I

H. myurum Poll.

In monte Pico Sagro Galleciæ (Aug.)!

n. myosuroides L.

In rupibus maritimis ad la Corufia (sier.)!

//. alopecurum L.

In umbrosishuraidis adLugo Galleciæ et Bilbao (Jul. c. fr.jun.)!

V. Characeæ.

(determ. cel. A. Braun.)

Chara foetida A. Br. (formå submunda).

In fossis prope Santander Cantabriæ!

Ch. gymnophylla A. Br. (c. formå subhispida).

Malaga in stagnis!

Ch. aspera W. (formå subinermis).

Almeria in fossis salsis!

Ch. fragilis Desv. .

In fossis pr. Santander!

,, var. tuberculifera A. Br.

Laguna de Dooirtos Galleciæ borealis!

VI. Equisetaceæ.

Equisetum Telmateja Ehrh.

Per Cantabriam hine inde, v. c. Cuesta Descarga, Bilbao,

Santander! Oviedo (Ruiz-Pons); Sierra Nevada pr. pagum

,, |S, minor Lge. Differt a formå typica, præter staturam humilem

(scapo fruclifero fere 6-pollicari) ommiumque partium dimen-

siones rainores, vaginis scapi fructiferi remotis, 10—12-fidis,

laciniis brevioribus concoloribus (nec 20—30~fidis, basi pallidis,

apice fuscis). Habitu accedit ad E. arvense L., a quo taraen

notis gravioribus recedit, et difTerentia ejus ab E. Telmateja tanla



nobis videbatur, ut pro nova specie facile salutaverim, si plura

speeimina, eademque magis evoluta^ adfuissent. In determina-

tione dubius hærens, specimen celeberrimo A. Braun, in hoc genere

peritissimo inspiciendum inisi, qui formara macilentam E. Tel-

matejæ esse declaravit. (Similia speeimina posthæc in herbario

def. Schouwii, variis locis Italiæ lecla, vidi).

In poraariis humidiusculis inter „Fuente de Avellanos" et

„Silla del Moro" pr. Granatam urbem (13 Apr. fruclif)!

Ad oppidum Orense Galleciæ (Ruiz-Pons)!

E. palustre L.

In locis humidis Cantabriæ: Bilbao, Santander, Encinillas!

Oviedo (Ruiz-Pons)!

E. ramosum Schleich. (Lge. pi. Hisp. exs. n. 3).

In Hispania boreali (Bilbao, Encinillas), centrali (Madrid, Aran-

juez) et australi (Murcia, Almeria, Malaga, Sevilla, Puerto

de Sta. Maria)!

E. trachyodon A, Br.

Ad littora arenosa fluminis Miiio inter Tuy Galleciæ & Va-
lenza Lusitaniæ (25 Aug)!

Schleich.

um prope Cordoba!

Roncevalles (Née,

L. inundalum L.



Isoetes velata var. longissima DR. expl. se. d'Alg. tab. 37. (Lge.

exs. n. 2) foliis 10-12-ponicaribus.

In fluvio Miiio prope oppidum Lugo (28 Jul. c. fr.)!

/. Hystrix DR.

In pratis prope pagura Guadarrama Hispaniæ centralis cum

Trifolio subterraneo, Festucadnriuscula, Vulpia pseudomyuro

aliisque Gramineis eximiam hane plantam copiose legi (I9

Jun. 1852) ! Forsan eadern est species, quam el. Graclls

dosis humidis cirea Escorial a se lectam refert.

Cderach officinarum Bauh. (Doradilla Hispan.).

Per Cantabriam hine inde (San Sebastian, Bilbao, Santander,

Encinilias); in montibus Galieciæ orientalis; Villafranca

del Vierzo; in Hispania merid. frequens I

Grammitis leptophylla (L.) Sw. (Lge. exs. n. 10).

Per Galleciam frequens (Ferrol, Coruiia, Santiago, Lugo,

Constantin etc.); Villafranca del Vierzo; Cordoba ad la

Albayda!

Notochlæna lanuginosa (Plut.) Kaulf. (Lge. exs. n. 11).

In montibus Marianis & llliberitanis (Sierra Elvira); in

Hispania mediterranea a Murcia inde ad Malacam satis

frequens!

Polypodium vulgare L.

In Cantabria & Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo!

,, var. grandifrons nob. (P. niajus viterbiense Barr. ic. 1110)

segmentis plerisque oppositis, acutis, fere bipoilicaribus.

In rupibus ad Bilbao (Oct.)!

P Dryopteris L.

Burguete in Navarra (Née.)!



Cheilanthes odora Sw. (Lgc. exs. n. 4).

Villafranca del Vierzo (Leon) ; in Hispaniaaustrali magis frequens

(Jaen, Sierra Elvira, Sierra de Alfacar, Guejar, Malaga,

Fuensanta pr. Murcia)!

Adianthum Capiltus Yeneris 1. (Lge. exs. n. 9), (Culantrillo Hisp.).

San Sebastian, Bilbao, Santander, la Coruna, Sevilla, Malaga,

Sierra Nevada, Murcia!

Pteris aquilina L. (Helecho Hisp.)

In Cantabria & Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo;

in Castella vetere hine inde; in montibus Marianis I

AUosorus crispus (L.) Bernh. (Lge. exs. n. 5).

In monte Cerro de las aguilas supra Navacerrada (reg. subalp.

montium Carpetanorum c. 6000')!

Blechnum Spicant (L.) Roth. (Fenta Gallec).

In Gallecia frequens (Santiago de Compostela, Pontevedra,

Lugoetc); Villa de Palos (Vierzo); in pinetis supra pagum

Guadarrama (mont. Carpetan.)!

Scolopendrium officinarum Sw.

In Gallecia frequens (Ferrol, Seijo , Puentedeurae, Don-

Asplenium Ruta muraria L.

In montibus Canlabriæ hine inde (San Sebastian, Santander,

Encinillas); el Castro ad limites Galleciæ et regni Legio-

nensis; Villafranca del Vierzo!

A. Adianthum nigrum L.

In Cantabria & Gallecia frequens!

„ /S, Virgilii (Asplenium Virgilii Bofy & Chaub.).

Villafranca del Vierzo!

2rinum Huds. (Lge. exs. n. 8).

In rupibus maritimis ad oras Cantabriæ (Sar

Galleciæ (Doninos, Puentedeurae, Coruna)!
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Asplcnium Trichomanes L.

In Canlabria hine inde (Santander, Encinillas ete.); in

Gallecia satis frequens; Villafranca del Vierzo; Sierra

Nevada!

A. Petrarchæ DC. (Lge. exs. n. 7).

Jaen; Guejar (Sierra Nevada); in montc San Anton pr.

Lastræa Thelypteris (L.) Presl.

In paludosis ad pagum Cobas Galleciæ borealis!

L. Oreopteris (Ehrh.) Presl.

In montibus Cantabriæ v. c. Cuesta Descarga inter Vergara

et Villareal!

L. spinuiosa (Mull.) Presl.

In Gallecia ad pagum Seijo pr. Ferroi et ad Santiago de

Compostelal

„ /S, dilatata (L. dilatata Presl.).

Santiago de Corapostela!

L. Filix mas (L.) Presl.

Bilbao, Santander; Santiago, Villafranca del Vierzo; Cerro

de las aguilas (mont. Carpelan.)!

Athyrium Filix foemina a, molle Bab. (Athyr. molle Roth).

Santiago de Corapostela et ad flumen Ulla Galleciæ; Villa-

franca del Vierzo; Escorial

!

„ /S, trifidum (Athyrium Irifidura Roth).

In rupibus maritirais ad la Coruna

!

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. c. var. (Lge. exs. n. 12).

Santiago, Lugo; Villafranca del Vierzo; in montibus Carpe-

tanis et Granatensibus usque ad Guejar (Sierra Nevada)!

Aspidium acuteatum a, vulgare Koch (A. lobatum Sw.).

Cuesta del Escudo (prov. Santander)!

„ /S, Swartzianum Koch (A. aculeatum Sw.)-

Bilbao; Ferroi, Seijo, Carral inter Coruna & Santiago, Vigo!

Davaliia canariensis (L.) Sm. (Lge. exs. n. 6).

In rupibus maritimis ad la Coruna et Pontcvedra Galleciæ!



In Cantabria satis frequens; in Gallecia ad Coruria

Ulla prope Santiago de Compostela!

3. Ophioglosseæ.

Ophioghssum lusitanicum L.

In montibus Marianis prope Cordoba, loco diclo la

(Mart. c. fr. jun.)!

O. vulgatum L.

Burguete in Navarra (Née,)!

B. Monocotyledoneæ.

1. Lygeæ (sect. Phalaridearum Coss. & DR. expl. d'Alg.).

Lygeum Spartum Loeffl. it. hisp. p. 285, tab. 2. (Esparto basto

Hisp.).

In rupibus locisque sterilibus, præsertim salsuginosis : Cicn-
pozuelos fl. Matrit. (loco primario Loefflingiano)! Cabo de
Gata, Almeria!

Obs. Gramen pulchrum et singulare certe ob florura structuram
tribum propriam, a Phalarideis omnino alienam, formare

2. Phalarideæ Kth.

Mibora minima (L.) Coss. & Germ. (Lge. exs. n. 37).
In montibus Carpetanis ad pagum Guadarrama; Granada,

Cordoba, Venta la Portugesa, Chiclana!

M. Desmuxii Lge. ad int., 2-4-pollicaris, folia laxa et plana,
latiora et longiora quam in priori, dimidiura culmorum et

ultra attingentia, spiculæ magis remotæ (singula spicula basim
nec medium ut in M. minima — proximæ attingens), color

totius herbæ pallidus.

In coUibus arenosis ad Lugo et Santiago de Compostela!



Ubs. In honorem amici defuncti Emilii Desvauxii, agrostogra-

phi peritissimi, hane speciera ulterius posthæc describendam

proposui. Eandem plantam ad Grammont fl. Monspel. 25
Maj, 1851 legi; neque specimina lusitanica desunt, in vineis

Lusitaniæ Dec. 1797 lecta (Schousboe s. n. Agroslis minimæ).

Crypsis schoenoides (L.) Lam. ^, minor nob. PusilJa, ramis abbre-

viatis, 1— 3-pollicaribus: foliis brevibus, latis, rigidis;

capitulis ovato-globosis a formå typica differt. Habilu ad

C. aculealam accedit.

Ad ripas glareosas lacus salsi Onligola pr. Aranjuez (8 Nov.

Alopecurus fulvus Sm.

In stagnis exsiccatis pr. Escorial (Jun. c. fl.)!

A. geniculatus L.

In humidis ad pagum Guadarraraa fJun. c. fl.)!

A. agrestis L.

Orense Galleciæ (Pourr.)!; Encinillas (prov. Burgos)!

A. castellanus Boiss. Æ Reut. (Lge. exs. n. 21).

In montibus Carpetanis passim in campis incultis et ad vias

(Escorial, Galopagar etc.) (Jun. c. fl.)! Arroyo del Puerto

Extremaduræ (Schousboe 1799 s. n. Phalaridis utriculatæ).

Circa Granatam urbem. Apr. c. fl.!

-1. nigricans Horn. (?) /S, submuticus nob. (A. muticus Kar. et

Kir., Bal. exs. Alg. n. 963; A. pratensis /?, ventricosus

Coss. & DR. expl. Alg., excl. synon.) Rhizoma repens;

ligula brevissima, truncata, ciliata, dorso pubescens, vagina

folii superioris ventricosa ; arista nulla v. brevissima ad

medium fere paleæ obtusæ egrediens.

Ad rivulos pr. oppidum Jaen (5 Mai c. fl.)!

Obs. Plurimis nolis convenit eum A. nigricante Horn., sed ex

raea sententia nec cum A. pratensi nec cum A. castellano B.

dcR. associari debet, quas omnes species in unam conjungunt

cell. Coss. & DR.



Ad littora Oceani prope Santander (Oct. c. fr. mat,)!

Ph. Boehmeri Wib.

La Granja (Pourr.)!, Cercedillas pr. Guadarrama! Monte

Torozo pr. Valladolid; Encinillas (pr. Burgos)!

Ph. pratense L.

In Gallecia orientali! Villafranca del Vierzo, Valladolid, En-

cinillas, Burgos, Escorial!

„ /S, nodosum Gaud.

In locis asperis ad Benavente Castellæ veteris (8 Jul.)!

Phalaris minor Retz. (Ph. aquatica Ait., Planell. Ensayo, p. 396?).

In agris ad la Coruna et Betanzos Galleciæ! in Extrema-

dura ad el Campanario et Xarayseco (Schousb.); prope

Jaen, Almeria!

Ph. coerulescens Desf.

Puerto de Sta. Maria (herb. Schousb.)!

Ph. paradoxa L.

Inter segetes Boeticæ (herb. Schousb.)!

Digraphis arundinacea (L.) Trin.

In pratis humidis ad oppidulura la Baneza (Leon) (Jul.

c. fl)!

Anthoxanthum amarum Brot. phyt. Lusit. tab. 4 (Lge. exs. n. 20).

A. avenaceum Pourr. herb.!

In Galleciæ pascuis hine inde, v. c. Doniiios pr. Ferrol,

inter la Coruna et Santiago de Compostela, Lugo; in

parte maxime occidentali provinciæ Legionerisis ad el

Castro et Kuitelan (Jul.—Aug, c. fl. et fr.)!

Obs. Graraen spectabile (2—3 ped altum), robustum pluribusque

notis ab A. odorato abunde diversura, ad partes maxime boreali-

occidentales peninsulæ Ibericæ videtur limitatum.

A. odoratum L.

Santiago de Compostela; Encinillas; Ruitelan; in montibus

Carpclanis ad puerto de Navacerrada!



In montibus Legionensibus (Puerto de Manzanal) et Car-

petanis (Escorial, Guadarrama) (Jun.— Jul. c. fl. etfr.)!

Puelii Lecoq & Lamolle (cfr. DR. pi. Girond. p. 26; A. odo-

ralum /?, Puelii Coss. & DR. expl. Alg. p. 21; A. angusli-

folium Plan. Ensay. p. 393 ; A. aristatum ^, laxum Lge. ind.

sem. hafn. 1853 p. 2, exs. n. 19). — Culrais gracilioribus

inagisque raraosis, thyrso laxo, glumis glabriusculis a priori

discernitur, cujus formå typica inter A. ovatum Lag. cl A.

Puelii exacte intermedia est, quare hæ 3 species annuæ in

unam verosimiliter jungendæ (ut etiam voluerunl cell. Coss.

<fc DR.), minime vero cum A. odorato associandæ.

In ericetis. campis incultis et inter segetes Galleciæ frequens,

nec non in prov. Legionensi (Villafranca del Vierzo, las

Medolas) Jul. Aug.! Formam præcocem pumilam ad la

Albayda pr. Cordoba legi 20 Mart. c. fl., similisque in

herbario Schousb. pr. Trujillo Extreraaduræ (9 Apr.) lecta

3. Seslcriaceæ Godr. <fc Gren.

Scsleria argentea Savi bol. Elrusc. 1, p, 68 (Festuca argentea G.

Savi in Ust. Ann. 1800 (S. cylindrica DC. fl. Fr.).

In locis umbrosis regionis montanæ solo calcareo supra En-

cinillas (prov. Burgos) (18 Oct. c. fl. & fr.)!

Orcochloa pedemontana Reut. (Boiss. & Reut, pug. pi. p. 126)?

In regione subalpina montis la Tesia supra Encinillas. (18

Oct. fructibus jam delapsis).

Obs. Foliis pianis, rhizomate oblique repenle planta loco indi-

cato lecla ab O. disticha (Pers.) Lk. valde differt, sed ob

Echinaria capitata (L.) Desf. All. 1, 385. (Lge. exs. n. 43).

In collibus campisque aridis per lotara fere Hispaniam



naud raro proveniens (Encinillas, Valladolid, Bailen, Jaen,

Granada, Sierra Nevada! (Apr. — Jun. c. fl. el fr.)!

4. Paniceæ Kth.

Panicum repens L. (P. arenariura Brot.) Lge. exs. n. 16.

Ad liltora arenosa Oceani per oranem Galleciam frequ.

(Cobas, Doninos, Puentedeume, Pontevedra, Vigo), eliam-

que ad ripas arenosas fluviorum Minii pr. oppidum Tuy
Galleciæ, Seguræ pr. Murciam urbeml Puerto de Sta,

Maria (herb. Schousb.).

Paspalum vaginatum (Sw.) /?, longipes Lge. (Naturh. Foren. Vid.

Medd. 1854 p. 44) exs. n. 17.

Ad littora arenosa et pinguia Oceani et sinuuin Galleciæ

borealis frequens (Cobas, Doninos, Coruna, Belanzos, el

Burgo) olim verosirailiter aliunde introducta, sed nunc
vere indigena facta, latas piagas occupans. (Aug. — Sept.

c. fl. & fr.)I

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Lge. exs. n. 15).

In agris & vineis Galleciæ frequens! San Pablo de los

montes (Pourr.)! Bilbao; Murcia!

D. glabra (Gaud.) R. & S.

In locis cultis, minus frequens: Bilbao, Santander, Ferrol

!

D. debilis (Desf.) Willd., Coss. & DR. expl. Alg. p.

In agris subhuraidis inter Cerquido & Porriiio Galleciæ

australis (25 Aug. c. fl.)!

Obs. Planta rara
, in Hispania, quantum scio, nondum obser-

vata. Specimina nostra coliata cum sp. Fontanesianis in her-
bario Vahliano, cum hisce prorsus congruunt.

Echinochloa Crus galti (L.) Beauv.

In Cantabriæ & Galleciæ cultis frequens! Viilafranca (l.l

Vierzo, Burgos! San Pablo de los montes (Pourr.); Murcia!

„ /S, aristata Rchb. ic. fl. gerra. fig. 1413 (Panicum slagninun.

Host).

Ad ripas fl. Minii pr. oppidulum Tuy Galleciæ (25 Aug. c. fl.)!



Echinochloa colonum (Panicum colonum L., Oplismenus Kth.).

In Gallecia, ad Grao pr. Valenciam , Vich (Poiirr.)! circa

Murciam urbein frequeritissima!

Setaria glauca (L.) Beauv.

In Cantabria et Gallecia frequens (San Sebastian, Bilbao,

Santander, Puentedeume, Betanzos, Tuy etc.)! Monistrol

(Pourr.), Murcia!

S. viridis (L.) Beauv.

In agris hine inde : Bilbao, Santander, Encinillas; la Coruna,

Villafranca del Vierzo; Murcia!

S. verticillata (L.) Beauv.

In agris cuna prioribus: Bilbao; Passaje pr, la Coruna ! Orense,

St. Pablo de montes (Pourr.)! Aranjuez; Murcia, Almeria

!

o. Chlorideæ Kth.

Eleusine indica (L.) Garln.

In suburbiis oppidi San Sebastian Cantabriæ (Oct. c. fl,)!

(cfr. Naturh. Foren. Vid. Medd. 1854, p. 42).

6. Spartineæ Godr. & Gren.

Cynodon Dactylon (L.) Pers. (Lge. exs. n, 22) (Grama Hisp.)

Per totam Cantabriam et Galleciam frequens; in montibus

Legionensibus, Burgos, Valladolid, Encinillas; laMancha;

Murcia, Almeria, Cordoba!

Spartina strida Roth. Cat. bot. (Lge. exs. n. 23).

Ad littora coenosa prope pagum el Burgo Galleciæ,

(Sept. c. fl»)!

7. AndropogonecB Kth.

Andropogon hchcemum L.

Prope oppidura San Sebastian Cantabriæ (Oct. c. fl.)!

A. pubescens Vis. pi. rar. Dalm. (A. hirtum Lge. ess. n. 13).

In rupibus inter Opuntias pr. Murciam urbem. (Nov. c. Q.);

Malaga (Jan.)!



Obs. A. hirtum L., huic proximum, sed ut videtur bene distinc-

tum, nobis in Hispania non obvium fuit; certe non desidera-

tur, sed cum scriptores plurimi de plantis Hispanicis duas

has species non distinguant, ulterius investigandum in locos

Sorghum halepense (L.) Pers.

In agris ad Murcia etAlmeria! (Nov.—Dec. c. fl. et fr.)!

Erianthus Ravennæ (L.) Beauv. (Carrizeras Boet.).

Ad ripas fluviorum et canalium pr. oppida Murcia et Alme-

ria (Nov.—Dec. defl.)!

8. ImperatecB Godr. & Gren.

Imperata cylindnca (L.) Beauv. (Cisca Hisp.).

Monistrol
, Valencia (Pourr.) ! Murcia, Almeria! Ecija

(Schousb.).

Årundo Pliniana Turr. O, Ital. prodr. 1, p. 63.

Malaga, in alveo rivuli infra arcem Gibralfaro! (Jan. c. fr.)!

A. Donax L. (Caiia Hisp.).

InCantabria et Gallecia frequens! Aranjuez, JaenI in Hispa-

Phragmites communis Trin. (Carrizo Hisp.).

Ad iittora raaris et fluviorum hine inde: Bilbao, Santander,

Encinillas, Burgos-, Laguna de Doninos Galleciæ! Lugo,
(Pourr.)!

Ph. gigantea J. Gay. (not. sur Endress pi. Pyren.).

Ad ripas flurainisTagi pr. Aranjuez! Murcia, Malaga, Sevilla

(Nov.—Decbr. deflor.)!

la arenaria (L.) R. & S,

^d liUora Oceani per Cantabriam et Galjeciara hine inde
(San Sebastian, Santander; Cobas pr. Ferrol, Vigo),



Charideraum (Cabo de Gata)! Puerto de Sta. Mariæ (hb.

Schousb.)!

Ampelodesmos tenax (Vahl) Link hort. Berol. 1, 136.

Mahon, Marlorell (Pourr. herb.)!

Sporobolus pungens (Schreb.) Kth. Enum. 1, p. 210.

Grao pr. Valenciam, Mayorca (Pourr. herb.)!

Agrostis verticiUata Vill. fl. Dauph. 2, p. 74. (Lge. exs. n. 28);

A. slolonifera Plan. Ensay. p. 394.

videtur, dispersa : Sanlander, Encinillas; Ferrol, Coruna,

Betanzos; ViUafranca del Vierzo, Valladolid; Sevilla, Pozo

de la higuera (prov. Murcia)! Monistrol (Pourr.)! Los

Santos Extremad, (Schousb.)!

A. alba L. (A. decumbens Plan. Ensay. p. 394).

Barcelona (Pourr.); Bilbao, Santander; Santiago de Compo-

stela, el Burgo; Benavente, Burgos! Aranjuez, S. P. de

Montes (Pourr.)!

,, /S, gigantea Mey.

Ad ripas fl. Minii pr. oppidum Tuy Galleciæ (23 • Aug.

c. fl.)!

A. maritima Lam. Diet. 1, p. 61.

In arenosis maritimis Galleciæ ad Cobas et la Coruna (Sepf.

Lge. exs. n. 33 (A. maritima var. Trin.

ic. 1. t. 32 fig. E., an A. valentina R. & S.?). Culmi

diffusi V. ascendentes, ramosi, internodiis abbreviatis; folia

brevia, rigida, convoluta, recurvata, apice pungentia; panicula

brevis, dense coarctata. Habilu Sporobolo pungenti baud

dissimilis.

In arenosis maritimis ad pagum Doniiios Galleciæ borealis 1

vulgaris With.

Bilbao! Cerquido in Gallecia australi (Aug. c. fl.)!



In Gallecia ad Sobrado de Aguiar Æ Piedrafita !

grostis vulgaris var. frondosa Lge. exs, n, 32. (A. frondosa

Ten.? Trin. ic. 1, tab. 32. fig. D.?) Culini inde a basi

ramosi, ramis numerosis, fasciculato - congestis, internodiis

brevissimis; foliorum vaginæ amplæ, laminæ horizontaliter

divergentes, setaceo - convolutæ et apice subpungentia*,

panicula sub anthesi contracla, post anthesim patula
;
paleæ

variant (in uno eodemque specimine) mutica et aristå

geniculata basali, glumarum fere longitudine prædila. (Ha-

bitus Sporoboli pungentis).

In Galleciæ montanæ & maritimæ ericetis frequenlissima (v.

c. Coruna, Santiago de Compostela, Pico Sagro etc.)I

bs. Planta supra commemorata præter characteres indicatos

habitu singulari, ab A. vuigari typica prorsus aliena distinguilur,

quare forsan specifice separanda. Haud male convenit cum

A. frondosæ Ten. descriptione, ad quam ideo ad interim rcluli,

sed an recte, ex icone Triniana baud bona vix dijudicari potest,

quamobrem ad comparationem ulteriorem cum speciminibus

authenticis hujus plantæ eam commendo. Si vero nova , A.

scoparia forsan appellanda.

I. olivetorum Godr. & Gren. fl. Fr. III., p. 483. Ab A. ca-

nina, cui quoad habitum simillima, paleis duabus, inferiore

mutica differt, ab A. vuigari ligula oblonga, foliis setaceis,

palea superiore brevissima recedit ae descriptioni 1. c. optime

respondet.

In campis siccis ad Lugo Galleciæ, ubi 28 Jul. florentem

legi, sed pro A. canina obiter abreptura non nisi unicum

specimen retuli.

i. Reuteri Boiss.

In udis ad fluvium Guadiana pr. Badajoz (hb. Schousboe)!

i. castellana Boiss. »S: Beut. diagn. pi. Hisp.? (Lge. exs. n. 30).

Cum descriptione A. hispanicæ B. & B. pug. p. 120 con-
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venit, nisi quod palea inferior basi arista flexa prædita est

(nec palea rccta dorsali), sed in speciminibus promiscue

crescentibus ceterum paleas muticas vel aristatas, glaber-

rimas vel basi leviler pilosas inveni. An hæ duæ species

forte in unam jungendæ?

In Hispania centrali pluribus locis, Julio raense optime flo-

rentem, inveni, v. c. ad Villafranca del Vierzo (formå rautica),

Benavente (f. mutica et aristala), Escorial (f. aristala)!

adscendens Lge. exsicc. et raser. 1854 (A. scabriglumis var.

Willk. in litt.)

A descriptione A. scabriglumis Boiss. & Reut. pug. p. 125,

ad quam pertinere in litleris monet cel. Willkomm, pluribus et

gravibus charactcribus differt. Planla nostra cæspitosa (nec re-

pens),^— l-pedalis(nec2— 3-pedalis),culmis adscendentibus

(nec erectis); folia canaliculata, apice setaceo-convoluta(nec

f plana) ; ligula elongata demum fissa, dorso breviter et

dense pubescens (nec glabra); panicula 1—2-pollicaris

(nec semipedalis), glumæ violaceo-tinctæpunctis saturatiori-

bus scabræ (nec albidæ carina virente), flosculus fere lon-

gitudine glumarum (nec iisdera tertia parte brevior), palea

inferior apice vix denticulata, superiori duplo (nec triplo)

longior. Ideo hane plantam nostram cum A. scabriglumi

(e sola descriptione quidem nobis nota) jungere non audeo,

sed ad interim pro nova proposui, comparationi uUeriori cum

speciminibus Boissierianis plantæ certe affinis eam com-

mendans. (Habitus fere Polypogonis littoralis Sm., cum

Ad fossas subsalsas prope oppidulum Olmedo Castell. vet.

29 Jun. florentem inveni.

truncatula Pari. (A. capillaris Trin., Lge. exs. n. 27, non L.).

Annua v. perennans, margine foliorum crassa, albida insig-

nis species.

In campis aridis Galleciæ frequentissima , indeque per

provinciam Legioncnsem et Castellam veterem haud rara



(Villafranca del Vierzo, Manzanal, Medina de Rioseco etc.)

Juli—Aug. c. fl. & fr.

igrostis nebulosa Boiss. & Reut. (A capiilaris de Schoenefeld in

Bourg. pi. Hisp. Nr. 990, non L.) Differt a priori ramis

raraulisque longioribus, minus divaricatis. palea inferiore

late ovata (obtusa?), superiori subæquilonga
,

glabra (in

A. truncatula palea inferior apice truncata
, eroso-

denliculata, basi pilosa, superiorem bis ,bifidara plus duplo

superans).

In arenosis subsalsis ad Olmedo Cast. vet. (28 Jan. c. fl.)!

ad oppidulum la Carlota Boeticæ (herb. Schousb.)!

1. alpina Scop.

In rupibus calcareis regionis alpinæ ad Penablanca Pyren. Hisp,

infra Port de Benasque 20 Aug. florcnlem una cum A.

rupestri All. inveni.

I. setacea Curt. fl. Lond. tab. 12. (Lge. exs. n. 26).

Per lotam Cantabriam & Galleciam frequens (Bilbao, Sanlan-

der; Coruna, Santiago, Lugo, Puerto de Piedrafita; Villa

franca del Vierzo etc.)!

Obs. Varietatem valde singularem in monte Pico Sagro prope

Compostelam urbera inveni, spiculis bifloris, utroque flore

A, pallida DC. fl. Fr. V, 251. (Lge. exs. n. 29).

Ad ripas fl. Minii pr. oppidum Tuy Galleciæ (25 Aug. defl.);

Guadarrama, Escorial , Galopagar alibique in montibus

Carpetanis (Jun. c. fl.)I Extremadura; Boetica pr. Xerez
de la Frontera (herb. Schousb.)!

A. interrupta L.

Escorial, Galopagar (mont. Carpetan.), Casa del Canipo fl.

Matrit. (Jun. c. fl.)!

A. Spica venti L.

In pratis ad pagum Guadarrama (18 Jun. c. fl.)!

Chæturus fasciculatus Link.

Madrid, Xerez de la Frontera (herb. Schousb.)! — Formam



pygmæam in rupibus marilimis ad la Coruiia 10 Aug,

c. fr» maturis inveni!

Polypogon monspeliensis L. (Lge, exs. n. 25).

In locis subhumidis ad el Burgo et Belanzos Gallcciæ (Scpt.

P. maritimus Willd. (P. litloralis Rcbb. ic. D. germ. add. fig. 171,

In arenosis humidis hine inde: Ferrol Galleciæ ; ad pagum

Cubillos in districto „el Vierzo''; Escorial; in locis sub-

salsis ad Cienpozuelos fl. Matrit.

!

P. littoralis Sm. /3, brevisetus nob. Formå typicå omnibus partibus minor

etgracilior, folia angustiora, instatu siccosetaceo-involuta, papil-

lis brevissimis dense obtecta, indeque glauca; glumæ breviter

aristatæ (arista vix terliam glumæ partern atlingente); palea

In fossis salsis exsiccatis prope oppidulum Olraedo Gast.

vet. (28 Jun. c. fl.)!

Obs. Forsan distincta species! Si vero nil nisi P. littoralis

varietas, hæc forraa valde confirmat opinionem eorum, qui

P. monspeliensem et P. marilimum jungant, inter quos

sane vix tanta differentia adest.

Gastridium lendigerum (L.) Gaud. (Milium minimum Pourr. herb.)I

El Burgo; Cubillos, Villafranca del Vierzo ; Bilbao; Almeria!

Lagurus ovatus L.

Portugdlete pr. Bilbao, Santander; la Coruna, Vigo; Jaen,

Sevilla, Malaga!

11. Siipaceæ Kth.

Macrochloa arenaria Kth. (Lge. exs. n. 40; Avena striata Schousb.

In regione montana (Pinorum) montium Carpetanorum supra

Escorial et Guadarrama (Jun. c. fl.)! inter Arahal cl

Medina Sidonia (Schousb.)!



(Esparto fino Hisp.) (Lge,

Per totam Hispaniam centralem et præcipue

Stipa tortilis Desf. (Lge. exs. n. 38).

Ad muros circa urbera Granalam, in monlibus calcareis pr.

urbem Jaen (Mai c. fl.)! Extremadura (Schousb.)!

S. parviflora Desf. (Lge. exs. n. 39).

In collibus ruplbusque præcipue calcareis : la Mancha pi.

loc; Jaen; Monteagudo pr. Murciam urbem!

, /S, contorta nob., aristis non rectis, sed spiraliter flexuosis

et invicem (S. tortilis modo) contortis.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez cum formå typica. Mai!

S. gigantea Lag. („Banderillos" Cast. vet.)

In collibus siccis ad Valladolid (Jul.c.frO; Escorial (12 Jun.

c. fl.)!

S. Lasgascæ R. & S.

Cienpozuelos fl. Matrit. in collibus gypsaceis (31 Mai c. fl.

S. barbata Desf. (S. plumosa Pourr. herb.)!

In collibus gypsaceis ad Aranjuez (21 Mai

Seo d'Urgel, Monserrat (Poun

Aristella bromoides (L.) Bertol.

Inter frutices Boeticæ pr. Arahal, Jun. 1798 (herb. Schousb.)

Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.

In collibus siccis ad Murciam urbem (Monteagudo);

monte castelli supra urbem Jaen (5 Mai c. fl.)!

P. paradoxum (L.) Beauv. (Lge. exs. n. 36).

In fagetis regionis montanæ superioris supra Encinillas (prc

Burgos) (18 Oct. c. fl. et. fr.)!

P. miUaceum (L.) Coss. (Lge. exs. n. 35).

San Sebastian, Bilbao, Portugalete, Santander! Orcn

Gaileciæ (Pourr.); in Hisp. australi frequens!



vernale M. Bieb. (Lge. exs. Nr. 34).

ad Puerto de Navacerrada et Escorial.

ntiura Carpet

(Jun. c. fl.

12. AvenacecB Kth. (ind. Airopsideæ et Triscteæ Godr.).

Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

Aranjuez; Tuy (Pourr. berb.)!

Airopsis agrostidea DC. n. Fr. (Aiiliiioria Parlat.) Lge. exs. n. 49.

In locis humidis ad Lugo et Monte Salgeiro Galleciæ;

Escorial! (Jun.-Jul. c. fl. et fr.)!

» var. (?) annua? cæspitosa, culmis non radicanlibus, flori-

bus duplo minoribus (cf. Antinoria insularis Pari.) Lge.

exs. Nr. 50.

In stagnis æstate exsiccatis ad Castrillo de piedras (Leon) 8

Jul. c. fl. & fr.!

A. minuta (Loeffl.) Desv. in R. & Sch. Syst. 2, 578 (Catabrosa

Trin., Molineria Pari,).

In grarainosis siccis ad Cordoba, Venta la Portugesa pr.

Carmona, Granada (Mart.-Apr. c. fl.)! Castell. nov. ad

Talavera de la Reina et Xarayseco (hb. Schousb.)!

A. involucrata R. & S. (Aira involucr. Cav, ic.) Lge. exs. Nr. 52.

In collibus glareosis Hispaniæ centralis et occidenlalis : Orense

(Pourr.) ; Villafranca del Vierzo, las Medolas, Olmedo,

Guadarrama!

In collibus glareosis ad pagum Cercedillas in raontibus Car-

petanis (21 Jun. c. fl.)!

A. Icndigera (Aira lendigera Lag.) Lge. exs Nr. 51. (caryopsis

ellipsoidea, lenticylari-corapressa).

In Gallecia frequens (tam in pratis quam in carapis colli-

busque siccis), nec non in Hispania centrali frequens

(Medina del Rioseco, Guadarrama, Escorial, Galopagar

etc.)! Extremaduræ inler Caceres & Truxillo (hb. Schousb.)!



Airopsis elegans |S, biaristata Godr. & Gren. (A. ambigua de iXot.)

Marianorum ad la Carolina

(10 Mai c. (1.)!

A. caryophylha (L.) Fries.

Encinillas} Luigo, Santiago de Compostelii; las Medolas,

Guadarrama!

A. multiculmis (Dumort. Agrost. 121 s. Aira; Aira aggregala

Timeroy).

IQ collibus siccMS ad Galopagar 11. Matrit. (11 Juni c. fr.)!

A. Cupaniana (Guss . s. Aira).

In collibus schlistosis ad la Carolina. (tO Mai c. fl. et fr.)!

In Gallecia frequens (Vigo, Santiago, Lugo, Piedrafita) ; in

montibus Carpetanis ad Guadarrama & Escorial

!

Corynephorus fascimlatus Boiss. & Reul. pug. pi. p. 123. (Lge.

exs. n. 55).

Encinillas (prov. Burgos); Benavente (Cast. vet.); Galopagar

Boiss. & Reut.

In carapis aridis Boeticæ (loco non indicalo) hb. Schousboe!

C. canescens (L.) Beauv.

Valladolid, Olmedo, Galopagar! Aranjuez, Valencia (hb. Poiirr.)!

In arenosis maritimis Galleciæ ad la Coruna, Pontevedra,

Vigo. (Aug. c. fr.)!

Aira (Deschampsia) ccespitosa L.

Encinillas; Santiago de Compostela; Guadarrama, Escorial!

A. sultriflora Lag. (Lge. exs. n. 54).

In pratis siccis ad pagura Guadarrama. (24 Jun. c. 11.)!

Obs. In speciminibus plurimis a me Ipctis ovaria ustilagine

corrupta erant.

A. uliginosa Whe. (Deschampsia Thuillieri Godr. & Gren,)

In paludosis ad Lugo et Valdomar Galleciæ (ult. Jul.

c. Q.)!



Aira (lexuosa L. (Deschampsia Griseb)

In monte Cuesla Descarga Cantabriæ; in Gallecia meridio-

nali ; Villafranca del Vierzo !

„ var. brachyphylla J. Gay in DR. pi. Astur. (Lge. exs. n.

53). Formå singularis, præter vegetationis charactcros spiculis

majoribus insignis.

In montium Carpetanorum regione superiore: Cerro de las

aguilas supra Navacerrada, Cerro Cuelgamoros supra Es-

corial (Jun. c. D.)!

Holcus lanatus L.

In Canlabria et Gallecia frequentissima; Burgos, V^alladolid,

Villafranca del Vierzo; Guadarrama!

„ jS argenteus.

Prope Ronquillo Boeticæ (hb. Schousb.)!

In Gallecia hine inde (Passaje pr. la Coruna, Santiago de

rrino etc); Villafranca del Vierzo; Gua-

H. annuus Salzm. (H. setiglumis Boiss. & Reut., Lge. pi. exs.

n. 48).

In pratis et pascuis montium Carpetanorum ad Guadarrama

et Galopagar (Jun. c. fl.)! Extremadura 1798 (hb. Schousb.)!

Avena ferems Roth.

Inter segetes ad Santiago de Compostela (Aug. c. fr.)!

A. harbata Brot. fl. lusit. 1., p. 108. (A. hirsuta Roth.).

In locis incultis hine inde: Betanzos, Vigo ; Villafranca del

Vierzo; Valladolid; Sevilla!

„ /?, minor (A. hirtula Lag.) panicula secunda, spiculis duplo mino-

ribus, pilis paleæ inferioris atrofuscis.

Ad Pontevedra Galleciæ; La Carolina (Sierra Morena)!

A. Ludoviciana DR. not. pi. Girond. p. 41.

Diff. a priori et ab A. fatua L. Oore superiore ad inferiorera



adhærcnte, nec singulis articulatis et maturitate deciduis.

non L.) Lge.

exs. n. 56.

In Hispania centrali frequens (Sierra Guadarrama, Cienpozue-

los, Aranjuez; Murcia!

tempore aureo-stramineus.

In campis siccis ad Monte Torozo pr. Valladolid (7 Jul.

c. fl.)!

A. sulcata J. Gay in DR. pi. Astur. exs. (Godr. & Gren. 1. c. p.

516).

Ad pagum la Caslellana Galleciæ (2 Aug. c. fr.); in pratis

reg. montanæ (Pinorura) montium Carpetanorum supra

pagum Guadarrama (24 Jun. c. fl.)!

A. filifolia Lag. formå velutina Boiss. voy. p. 655.

In monte Sierra de Alfacar D. Granat. (27 Apr. c. fl.

juven.)!

A. longifolia Thore, prom. golf. Gase. p. 92 (Lge. exs. n. 58;

Arrhenatherura Thorei Desmoul,; A. pallens jS, cantabricum

Willk. Sert. p. 160),

In collibus siccis, ericetis Hispaniæ borealis hine inde, v, c.

Cuesta Descarga Cantabriæ; in Gallecia ad Piedrafita, la

Castellana, Doniiios, Cabral pr. Vigo etc. (Jul.-Aug. c. fl.

A, elatior L. (Arrhenatherura Mert. & K.).

In Gallecia frequentissima; Ericinillas (prov. Burgos)!

„ /S, hulhosa Gaud.

Lugo; Puerto de Manzanal (mont. Legion.), Benavente!

Ohs. Characteres distinctivæ inter genera hodie vulgo recepta



potius Avenas annua

(Avenastrum) separare

Arrhenatheri species sub Avenæ

«o hispanica Lge. exs. n. 60 (Arrhe

Reut., — nomen ob prioritalem

In Hispania centrali el mcridionali videtur frequens : Esco-

rial, Aranjuez; la Carolina, Jaen, Sierra ENira fl. Granat.!

Extreraaduræ ad Medellin (herb. Schousb.)!

Ventenata avenacea Koel. (Avena tenuis Moench).

In campis aridis ad pagum Guadarrama (19 Jun. c. Q.)!

Irisetum flavescens (L.) Beauv.
.

Cuesta del Escudo (prov. Santander); El Castro in conter-

raino provinciarum Galleciæ et Legionensis; Escorial

!

San Pablo de Montes (Pourr.)

!

T. neglectum (Savi) R. & S. (Lge. exs. n. 62 ex part.).

Aranjuez; Granada (circa nauros Alhambræ) Maj. c. fl.! Extrc-

raadura (herb. Schousb.)!

T. pumilum (Desf.) Kth.

In coliibus graminosis supra Escorial (Jun. c. fl.)!

Obs. T. neglectum Lge. exs. s. n. 62 ,
quoad specimina in

rupibus ad la Coruna et PonteveJra Galleciæ lecta, ad aliam

stirpera pertinet, sed descriptionera ulteriorem hujus plantæ

cel. Willkomm relinquo, qui primus errorem in schedula

nostra demonstravit, eamque pro nova specie salutavit. In

horto botanico nostro e seminibus meis culta tam arcte cura

T. pumilo conjuncta esse videtur, ut eam vix speciflce di-

Suspicor, eandem esse plantam, quam cl. Planellas
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1. c. p. 40å s. n. Koeleriæ phleoidis ad la Coruna lectam

Trisetutn hispidum n. sp. Lge, exs. n. 61.

Perenne, cæspitosum, fere bipedaic, erectum, pilis patulis

albidis hispido-scabrum et canescens; folia longa, rigida,

late linearia, plana (sicca margine involuta), ligula me-

diocris, acutiuscula, lacero-ciliata, dorso pubeseens; arli-

ciilus culmi superior longo spatio nudus; panicula pallide

lutescens, densa, 2-3-poIIicaris, lobata, ramis brevibus,

sub anthesi erecto-patulis, post anthesin contractis, fere

usque ad basin spiculas gerentibus (nonnullis rarius lon-

gioribus, basi nudis); spiculæ bifloræ cura rudimento tertii

floris; g!umæ scabride punctalæ, pilosæ, lanceolatæ, acurai-

natæ, inferior oblique 1-2-nervia, flosculis paullo brevior,

superior æqualiter 3-nervia, eosdem paullulum superans;

palea inferior lanceolata, undique hirsuta, obsolete o-ncrvia,

arjsta scabriuscula, fere longiludiiie paleæ, paullo infra

ejusdera apicem (ad sextam partern fere paleæ longitu-

dine inde ab apice) inserta, e basi reflexa adscendens (in

speciminibus siccis squarroso-divaricata)
;

palea superior

inferiori æquilonga, ciliata, apice brevissirae bidentata.

In fissuris rupium ad oppiduhim Villafranca del Vierzo (20

Jul. c. fl.)! (Posthæc (1858) a cell. Boissier & Reuter in

montibus Castellæ veteris lectum est).

T. scabriusculum (Lag.) Coss. (Lge. exs. n. 64).

In collibus siccis solo calcareo ad Carucedo (distr. Vierzo);

Valladolid; Araojuez!

T. ovatum (Cav.) Pers. (Lge. exs. n. 63).

Villafranca del Vierzo; in montibus Legionensibus frequens

(v. c. ad Manzanal); Monte Torozo pr. Valladolid, Escorial,

Guadarraraa!

Koeleria phleoides (Vill.) Pers. (Poa typhoides Pourr. herb.).



Bilbao; Villafranca del Vierzo ; Escorial, Fuente Castellana

pr. Matritum; Jaen, Granada!

Koderia castellana Boiss. & Reut. (Poa tomentosa Pourr. herb.) Lge.

In collibus gypsaccis ad Aranjuez et Cienpoziiclos (Mai c.

fl)! Iluic valde accedit, ut bene observat Godr., K. alpi-

cola Godr. & Gren. (1. c. 3, p. 527), qualem in Gallia ad

Avignon legimus
, a planta Castellana vix nisi spiculis

majoribus, palea siiperiore brevissime bidentata foliisque

glabris, distinguenda.

K. vaiesiaca Gaud.

in collibus siccis ad Burgos et prope pagum Castello de

Noceda Galleciæ (Juf. c. fl.)!

Ohs. Cel. WillkomnQ monet in lilteris, hane plantam a vera K.

vaiesiaca differre præcipue foliis viridibus, glumis inæqua-

IJbus, flosculis multo brevioribus, palea inferiore superiorem

tertia parte superante etc., eamque novam speciem con-

stituere censet; collatis autem pluribus speciminibus Galli-

cis. characteres allatas variabiles inveni, et planta nostra

præterea toto habitu K. valesiacæ similis videtur.

„ /S setacea (K. setacea DC.j Festuca splendens Pourr. herb.)

Lge. exs. n. 45 c.

In campis collibusque calcareis: Benavente Castell. vet.;

Aranjuez ! Sn. Pablo de los montes (Pourr.)!

K. crassipes Lge. exs. n. 45 a. Rhizoma crassum, tuberiforme, e

pluribus foliorum sterilium fasciculis dense congestis cora-

positum; vaginæ emarcidæ pubescentes, inlegræ (nec reticu-

lato-flssæ), invicem adpressæ; folia radicalia brevissima, obtusa,

sub lente punctis minimis albis densissime tecla indeque

glauca, rigida, angustissima (1 mm. circiter lata), plana vel

exsiccatione leviter involuta, curvata, basi subinde pilis longis

sparsim ciliata, ceterum glabra, folia caulina latiora, internodio

breviora; ligula brevis truncata, dense ciliata; culmi lævis-
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simi, nitidi, gracillimi, articulo superiore longissimo spatio

nudo; inflorescentia cylindracea, densa, basi truncata, vix

interrupta; spiculæ parvæ, 2-3-floræ cum rudimento pe-

dicelliformi floris tertii (v, quarti) ; glumæ floscuHs brevi-

ores, late lanceolatæ, acutiusculæ, nervo dorsali breviter cili-

atæ, valde inæqiiales (inferior spiculæ dimidiæ longitudine)

;

palea inferior obtusiuscula, superioris late bidentati longi-

tudine, Occurrit monstrositas floribus viviparis.

In collibus siccis ad Benavente Castell. vet. (8 Jul.); in silvis

apricis prope Escorial (16 Jun. c. fl.)

!

Obs. A E. valesiaca differt vaginis non fibrilloso-reticulatis, glumis

valde inæqualibus, latioribus etc. — A K. cristata distin-

guitur foliis brevioribus, panicula densa, cylindrica, basi trun-

cata, non interrupta, spiculis plus duplo minoribus, vaginis

laxis etc. — K. glauca DC, quæ, in dunis nostris optime prove-

niens, vix in Europa australi occurrit, nihil commune cura

hac specie håbet. A K. albescente DC. differt nostra foliis

insuper differt rhizomate <

mis, nitidis, spiculis parvis etc,

K. maritima Lge. ind. sem. bort. hafn. 1859 p. 27. (K. cristata

/?, maritima F.ge. exs.)

In rupibus maritimis Galleciæ ad Coruiia, el Burgo et Vigo.

(Aug. c. fr.)!

13. Festucaceæ Kth.

Schumm calycinus (L). Coss. & D. R. expl. Alg. p. 138 ; Sch

.

raarginatus Beauv. (Lge. exs, n. 46).

In locis glareosis, ad vias, muros etc. Valladolid, Aranjuez

;

Granada!

Sphenopus divaricatus (Gou.) Rchb. ; Sph. Gouani Trin. (Gren. &

Godr, !. c. p. 555) ; Sclerochloa divaricata Beauv. (Lge. exs. n. 76).



Ad ripas lacus Ontigolæ pr. Aranjuez, Cienpozuelos fl. ma-

trit. (Maj. c. fl. et fr.)

!

Sclerochloa dura (L.) Beauv. (Lge, exs. n. 74).

In plateis oppidi Aranjuez (21 Mai c. Q.)!

S. loliacea Woods. (Poa Huds., Triticum Sm., Catapodium Lk.,

Scleropoa Godr. & Gren.)

AdHispaniæ borealis lillora hine inde: Portugalele, Santander;

Doninos, la Coruna!

S. rigida (L.) Lk. per totam Hispaniam frequens!

„ /?, glaucescens Guss. panicula spicæformi contracta
, ramis

subsessilibus, foliis angustioribus glaucis.

In muris oppidi Lugo Galleciæ; in collibus gypsaceis ad

Aranjuez; Siila del Moro pr. Granada!

„ Y, patens (Coss. &D. R. expl. Alg. p. 182, Festuca patens Presl,

S. rigida var umbrosa, Bal. pi. Alg. n. 281) panicula

pyramidalis, decomposita, folia laxa, latiora.

Villafranca del Vierzo (20 Juli c. fl.)!

S. procumbens Beauv. (Poa Curt.; Glyceria Sm.; Poa decussata

Pourr. herb.) Lge, exs. n. 75.

La Bafieza (Leon); Parador de Villanubie pr. Valladolid ; in

plateis pagi Guadarrama , ad ripas lacus Ontigolæ pr.

Glyceria fluilans (L.) R. Br.

In Hispania boreali pluribus locis obvia: Santander, Burgos;

Lugo, el Burgo, Doninos Galleciæ!

G. plicata Fries!

La Coruna; in humidis ad urbem Jaen!

„ §. spicata (G. spicata Guss., Godr. & Gren. 1. c. 3, 532)

Priori maxime affinis et vix specitice distincta, ut bene mo-

nent cell. Coss. & D. R. 1. c. p. 143; differt præcipue ramis

In Hispania centrali ad Benavente (Cast. vet.), Guadarrama



Glyceria distans (L.) Wahlenb.

In humidis salsis ad Cienpozuelos et prope lacurn Ontigola;

in salinis ad oppidulura San Fernando fl. gadit.

!

G. convoluta Fries, Optime tam a priori quam a sequente di-

In arenosis subsalsis ad oppidum Olmedo Castell. vet. (28

Jun. c. fl.)!

G. maritima (Huds.) Mert. & Koch.

Ad littora Oceani pr. Portugalete Cantabriæ et Pontevedra

Galleciæ!

Poa annua L. per totara Hispaniara frequens!

P. laxa p. pallescens Koch Syn. II, p. 926. (Lge. exs. n. 71).

In summo jugo Port de Benasque ad Penablanca Pyren.

Hisp. (9 Aug. c. fl.)!

P. minor Gaud. (ex fig. Rchb. ic. 1623 et specim. in herb. Hor-

nem.) P. pyrenaica Lge, (in sched. pi. exsicc.)

In Pyrenæorum centraiium regione nivali ad Port de Benasque

(9 Aug.) et Port d'Oo (13 Aug.), in fissuris rupium juxta

nivem deliquescentera legi c. fl. et fr.!

Obs. Species hæc, inter plantas Gallicas a ceU. Godr. et Gren.

non enumerata, habitu ambigit inter P. annuam L. et P.

laxam Hank.; a priori differt rhizoraate perenni, interdura

repente, ligula brevi obtusa, ramis paniculæ omnibus soli-

tarijs, et denique loco natali; a posteriori distinguitur rarais

solilariis, post anthesin horizontali-patentibus vel refractis,

nervisque paleæ inferioris 5 subconspicuis, Hac ultima

Kochiana P. minoris recedit, sed ad nullara aliara speciera

referre possum. Culrai semipedales graciles, basi adscen-

dentes, spiculæ late ovalæ, laxiQoræ (floribus 3-4), e vio-

laceo et slramineo variegalæ.

P. ligulata Boiss.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez (14 Nov. dcfl,); Sierra de

Alfacar fl. Granat. (27 Apr. c, fl. jun.)!
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Poa bulbosa L. c. var. vivipara (Lge. exs. ii. 72-73) per U

Hispaniam, ut videtur, æqualiler dispersa.

superiorum, brcvibus truncafis, paniciila folio ipsa pani

parum breviore involucrata. (Forsan modificatio accident

etsi specimina numerosa adfuerunl).

In regione alpina Pyren. Hisp. ad Port de Benasqu

Escorial! in Gallecia (herb. Pourr.)!

P. trivialis L.

In Gallecia hine inde; Valladolid, Guadarrama, Aranjuez!

P. pratensis L.

Bilbao; Villafranca del Vierzo, Puerto deManzanal^ Guadar-

„ var. humilis Rchb.

Ad vias prope oppidum Santande

) , Encinillas ; Villafranca

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. (Lge. exs. n. 69.)

Ad ripas fl. Minii pr. oppidulum Tuy Galleciæ (25 Aug.

c. fl.)!

E. poæoides Beauv.

E. megastachya (Koel.) Link.

Badajoz (hb. Schousb.)!

E. speirostachya Coss. & D. R. mscr. (olim.), E. verticillala

Coss. in pi. Bourg. 1852 (non Cav.), E. vulgaris var. spei-

rostachya Coss. & D. R. espl. Alg. p. 148, E. atrovirens

Lge. exs. n. 70 (non Desf.)

Differt hæc pulchra species abunde ab E. vulgari Coss. &

Gerra. (E. poæoide et £. megastachya) rhizomate perenni,

culmis elatis, erectis, ramis paniculæ elongatis capillaribus,
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rigidis, involutis, pungentibus, basi laminæ pilis al-

longis dense tecta, spiculis laxifloris, palea iriferiore

obtusa ef erosa, et prælerea colore spicularum chaly-

'. atrovirente. Specimina Algeriensia E. atrovireniis

a cel. Cosson benevole nobis coramunicala a nostra

magis recedunt spiculis duplo majoribus, violaceo-

,
floribus dense imbricalis, 16-20 in quavis spicula,

arcissime pilosis. Itaque nomen ab

Monteagudo pr. Murciara urbem Nov. c. fl.! (loco eodem
prius a cl. Bourgeau detecta).

Briza maxima L. (Lge. exs. n. 68.)

In Galieciafrequens: Viilafranca del Vierzo
; Escorial, indequc

per Hispaniam meridionalem vuigaris!

In Cantabria ad Santander et Encinillas (Oct. defl.)!

B. mimr L. (Lge. exs. n. 67).

In tota Gallecia frequens; Viilafranca de! Vierzo, Escorial!

S. Pablo de los Monles (Pourr. herb.)! Extremadura,
Santa Olalla Cast. vet. (Schousb. herb.)!

Mclica nebrodensis Pari. (Godr. & Gren. fl. Fr. 3, 551) M. ciliata

Plan. 1. c. p. 399.

Santiago de Compostela, Puente de Cruzul Galleciæ ; Viila-

franca del Vierzo, la Baneza (Leon); Santander; Escorial!
M. minuta L. «, minor. (Lge. exs. n. 65).

Jaen; Sierra Elvira fl. Granat.! Sierra de Aguas (herb.

Schousb.)!

„ /S, major (M. ramosa Vill,)! Lge. exs. ri 66
Cerro Zumbalejo pr. Jaen (6 Mai c. fl.)!

m. uniflora L.

Viilafranca del Vierzo! Sn. Pablo de los Montes (Pourr.)!
Enodium coeruleum (L.) Gaud.

In Canlabria et Gallecia fr.nnon.r



Danthonia decumlens (L.) DC.

In Gallecia satis frequens; Villafranca del Vierzo; Santan-

der; Escorial!

Dactylis glomerata L.

In Gallecia et Cantabria pluribus locis; Villafranca del Vierzo;

Guadarrama; la Carolina!

„ /?, hispanica Rolh.

Orense (Pourr.); Valladolid, Escorial; la Carolina et inde

per totam Hispaniara mediterraneam frequens!

,, y, juncinella Boiss.

Medina Sidonia (hb. Schousb.)!

Wangenheimia Lima (LofiFl.) Trin. (Lge. exs. n. 77>
In solo calcareo ad Benavente (Cast. vet.), Valladolid; Aran-

juez! Vistabella, Valencia (Pourr.).

Cynosurus cristalus L.

Santander; Ferrol, Santiago, Lugo; Villafranca del Vierzo,

Puerto de Manzanal; Navacerrada, Escorial! S, Pablo de

Montes (Pourr.).

Bilbao (Oct.)!

C. echinatus L. (Lge. exs. n. 79).

Portugalete pr. Bilbao, Cuesta del Escudo (prov. Santander),

Encinillas; Passaje pr. Coruna, Piedrafita, Villafranca del

Vierzo; la Carolina, Jaen, SevilJa, Malaga! Puerto de Sta.

Maria (Schousb.)!

Cynosurus polybracteatus Poir. (C. eiegans Desf.).

Puerto de la inquisicion inter Jaen «fc Granada; Alhambral

(Mai. c. fl.)!

Lamarckia aurea (L.) Monch. (Lge. exs. n. 47).

Monserrat (Pourr.); in Hispania meridionali frequentissima!

Vulpia delicatula (Lag.) Lk. (Lge. exs. n. 81).

Castrillo de las Piedras (Leon), Benavente, Medina de

Rioseco (Cast. vet.), Valladolid; Escorial, Araojuez!



Obs, Variat glabra v. villosa, paleis longius v. brevius aristatis,

similis est V. cynosuroidi Boiss., quæ taraen anlheris oblongis

Vulpia sciuroides (Roth) Gmel. (Festuca Myuro

& DR. expl. Alg. p. 174).

In pratis ad pagum Guadarrama (18 Jun. c. fl.)!

„ var. gracilisl culmis 3— 4-pollicaribus, capillaribus, panicula

brevi. e spiculis 2—5 constante.

Venta de Piedrafita Galleciæ; Escorial!

F. Broteri Boiss. & Reut. pug. p. 128 (F. Myuros /J, s. v.

Broteri Coss. & DR.).

Venta la Portugesa pr. Carmona (Mart, c. fl.)! Brozas Ex-

tremaduræ, Talavera de la Reina (Schousb.).

V. pseudomyuros Soy. Will. (V. Myuros Gmel., non Rchb.; Lge.

exs. n. 82; F. Myuros «, genuina Coss. & DR.).

Ferrol Galleciæ; Guadarrama; la Carolina!

V. ciliata (Pers.) Lk. (Lge. exs. n. 80; V. Myuros Rchb.; F.

Myuros y, ciliata Coss. & DR. 1. c.).

In montibus Legionensium; Escorial; Jaen, Granada!; Col-

bato, Aranjuez (herb. Pourr.)

!

V. miglumis (Soland.) Pari. (V. bromoides Godr. et Gren., V.

membranajea Lk., Lge. exs. n. 83).

Pontevedra, Santiago de Compostela; Valladolid; Portugalete

pr. Bilbao; Cordoba!

r. gmiculata (L.) Lk.

Xerez de la Frontera (herb. Schousb.).

K. Alopecuros (Schousb.) /S, vulgaris Boiss. et y, glabrata Lge.

exs. n. 84.

In arenosis maritimis ad oppidura Vigo Galleciæ (Aug. c. fl.)!

Obs. Formå y, paleå glabra, aristara longitudine superante tam

diversa est a var. a, lanata Boiss. voy. p. 670, quam ad Portura

Stæ. Mariæ legit Schousboe, ut vix ad eandem speciem eas per-

linere diceres, sed formå ^ exacte intermediå utraque jungitur.

Longitado glumarum variabilis.



Sierra Guadarrama (Jun. c. I

F. glauca Schrad,

Puerto de Manzanal (Leon)

L.

In monlibus Carpetanis ad Guadarrama, Escorial, Galopagar

(Jun. c. fl.)!

curvifolia Lag. in herb. hort. Matril. (F. duriuscula 6, Hystrix

Boiss. voy. e spccim. in herb. Mus. Paris.) foliis brevibus,

rigidis, lævibus, recurvatis, panicula brevi, contracta insignis.

An a formis F. duriusculæ alpinis distincta?

In montium Carpetanorum regione subalpina (Cerro Cuelgamoros

supra Escorial, Cerro de las aguilas pr. Navacerrada) Jun.

c.fl.; Enciniilas (prov. Burgos) (Oct. c. fl.)!

indigesta Boiss. Elench. (Gren. Æ Godr. I. c. p. 573).

In rupibus ad pagum Guejar (Sierra Nevada).'

Santiago de Compostela; in mont. Carpetan. ad Venta de

Navacerrada (formå valde latifolia) (21 Jun. c. fl.)!

arenaria Osbeck (F. sabulicola L. Duf., F. glauca Plan. Ens.

p. 403, non Schrad).

In rupibus maritimis ad la Coruna (6 Sept. defl.)!

caberriyna Lge. (F. duriuscula adscendens nob.in.Sched.pl. exs.).

Cæspitosa; culmi adscendentes 1—1| pedales, folia dimi-

diura culmi superantia, filiformia, rigida, scaberrima, setaceo-

convoluta, solo basi canaliculata et in plica dense ciliato-

scabra, vaginis laxis rubris; panicula erecta spithamæa,

ramis sub anlhesi ercctis, geminis; reliqua fere F. durius-

culæ, cui ad flores, F. eleganti Boiss. vero quoad folia

In monte Fuendelapena pr. oppidum Jaen (7 Mai c. fl.)!

(Steud. Gram. p. 316) est Brachypodii



Festuca elegans Boiss. (Lge. exs. n. 85).

In cricetis montanis solo schistoso supra oppidulum Villa-

franca del Vierzo (18 Jul. c. fr.)!

F. spadicea L.

Orense, Monserrat (Pourr.)!

F. granatensis Boiss, (Lge. exs. n. 86; Poa scariosa Lag.).

Cerro Fuendelapena pr. Jaen (7 Mai c. fl. jun.)! Sierra de

Gador (hb. Schousb.)!

F. arundinacea Schreb.

San Sebastian, Santander ad littora marina; Santiago de

Compostela; Aranjuez in locis humidis!

5, /?. glaucescens Boiss. voy. p. 675 (?), lorma singularis (glauca,

vix pedalis, anguslifolia, panicula contracta, ramis brevissimis,

spiculis pallidis parvis), formas minores F. interruptæ Desf.

quodammodo referens, sed paleæ aristatæ! Unicura modo

specimen, et quidem statu juniori lectum, nobis suppelit.

Ad rivulos subsalsos pr. Aranjuez (21 Mai c. £1. jun.)!

F. triflora Desf.

In monte Fuendelapeiia pr. Jaen (7 Mai c. fl.)!

F. gigantea (L.) Vill.

In umbrosis pr. Bilbao (Oct. c. fl.j!

Schedonorus asper (L. fil.) Fries.

Ad pagum Nogales Galieciæ; Bilbao!

S. erectus (Huds ) Fr.

In collibus calcareis ad Encinillas (prov. Burgos) (Oct. c.

fl. et fr.)! S. Pablo de Montes (Pourr. herb)!

S. tectorum (L.) Fr.

Villafranca del Vierzo; Valladolid, Burgos; in montibus Car-

petanis frequens; Aranjuez; Granada! Sierra de Gador;

Talavera de la Beina (hb. Schousb.)!

S. sterilis (L.) Fr.

Villafranca del Vierzo; Escorial; la Carolina!

S. maximus (Desf.) Fr.

Coruna, Lugo; Villafranca del Vierzo; in montibus Carpe-

tanis pi. loc. ; in Hispania australi frequens!
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Schedonorus matritensis (L.) Fr.

In monlibus Carpetanis hine inde (Jun. c. fl.) ! Ronquillo

Boeticæ (Schousb.)!

„ /?, ciliatus Guss. fl. Sic. 1, p. 78.

In ambuiacro Hispalensi „las delicias" dicto (25 Febr. c. fl.)!

Xarayseco Extremadiiræ (Schonsb.)l

S. ruhens (L.) Fr. (Lge. cxs. n. 91).

Bilbao; Valladolid, Sii-rra Giiadarrama ; Jaen, Granada! Ca-

Bromus scoparius L. c. var. humili (B, bumilis Gav.) Lge. exs. n. 89.

Escorial; la Carolina, Jaen!

. moUiformis Lloyd (Serrafalcns Lloydianus Godr. & Gren.),

collibus gypsaceis ad Aranjnez (21 Mai c. fl.)!

Desf.

In collibus calcareis ad Jaen (6 Mai c. 0.)!

squarrosus L. /J, villosus (B. villosus Gmel.).

In horto regio Casa del Campo et ad Cienpozuelos fl. Matrit.

(Maj c. fl.)!

2rvensis L.

Villafranca del Vierzo! La Granja, Aranjnez (Pourr. herb.)!

In pralis ad Escorial abajo (17 Jun. c. fl.)!

mollis L.

Bilbao, Encinillas; Pontevedra Gallociæ; Villafranca del Vierzo;

., (S. Icjostachys Merl. Æ Koch.

Santiago de Compostela (1 Sept. c. fl.)!

„ ;', contractus Lge. ined. Spiculæ villosissimæ , subsessiles vel

contracta spicæformis, fere ut in B. hordeaceo Wahienb., apparet.

In Boetica(hb. Schousboe)! Eandem formam in Gallia auslrali

ad Endoume pr. Massiliam et circa Monspeliura legi,

14. Hordeaceæ Godr. & Gren.

Per totam Hispaniam frequens!



Hordeum murinum |S, majus (H, leporinura Link).

Taiavera de la reina (Schousb.)!

Sierra de Manzanal (mont. Legion.); Burgos; in raontibus

Carpetanis frequens; in plateis oppidi Aranjuez!

B.pratense Huds. ^, annuum nob. Staturå humiliore, radice annuå

recedit a formå typica, sed ab H. maritimo priori magis differt

culmis erectis, rachi fragillimo et præcipue formå glumarum.

In pratis ad pagum Guadarrama CJun. c. Q.)!

Exlremadura (Schousboe)

!

H. sUvaticum Huds. (Elymus europæus L.).

Aranjuez (herb. Pourr.)!

H. caput Mcdusæ (L.) Coss. & DR. expl. Alg. (Lge. exs. n. 95).

In montibus Legionensibus et Castellæ veteris hine inde;

Aranjuez; la Carolina! Extremadura (herb. Schousb.)!

15. Triticeas Godr. & Gren.

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. (Lge, exs. n. 92).

Santander; Carucedo (distr. Vierzo); Aranjuez; la Carolina,

Jaen, Granada, Sierra Nevada, Almeria, Cabo de Gata

!

B. gracilc (Moerich.) Beauv. (Festuca silvatica Koel.).

Bilbao, Santander, Encinillas; Doninos, Santiago de Com-

postela, Lugo; Villafranca del Vierzo; Guadarrama,

Escorial, Aranjuez!

ff. pinnatum (L.) Beauv.

Santander, Encinillas; Castello de iXoceda Galleciæ, Lugo,

Santiago de Coraposteia!

„ |S, phoenicoides (Triticum phoenicoides DC).

Burgos, Monte Torozo pr. Valladolid (7 Jul. c. fl.)!

B. ramosum (L.) R. & Sch.

Aranjuez, la Mancha; Jaen, Cordoba, Granada, Almeria!

Agropyrum caninum (L.) R. &. Sch.

Monserrat, S. Pablo de los Montes (Pourr.)!

A. repens (L.) Beauv.

Bilbao, Santander; la Coruna!
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Agropyrum campestre Godr. & Gren. (Triticuin glaucum Rchb. ic.

1, fig. 1389, non Desf.).

Ad vias prope Valladolid (1 Jul. c. fl.)!

A, rigidum (Schrad.).

Ecija (hb. Schousboe)!

A. acutum (DC.) R. Æ S. (A. laxum Fr., Triticum affine Dclhard.)

Rchb. ic. 1, f. 1391.

Ad littora Oceani pr. Pontevedra Galleciæ (23 Aug. c. fl.)!

A. junceum (L.) Beauv.

San Sebastian; Vigo Galleciæ; Puerto de Sta. Maria!

A. curvifolium Lge. n. sp. (A. scirpeum /S, gracile Lge. in sched.

pi. exs., vix Guss.). Elatum (2—2| - pedale), rigidum, folia

longissima , arcualo-reflexa, marginibus involutis anguste

subcylindrica, apice subulato-pungentia, glauca, pagina su-

periore scabra, secus nervos pilislongioribus, inter eosdem vero

pube brevissimå adpresså, ad marginetn subinde glandulis

oppositifoliis hyalinis setaceis; spica erecta, spilhamæa, rachis

tenax, margine scabro; spiculæ distichæ, subdistantes (infe-

rioribus internodium æquantibus, superioribus dimidium inter-

nodii proximi altingentibus) ,
5—7 - floræ ,

lanceolatæ,

valde corapressæ, apice arcuato-reflexæ; glumæ subæquales,

spiculæ dimidium altingentes, nervo valido carinalæ, 7-nerviæ

(nervis medio proximis ad apicem excurrentibus), obtusissimæ

palea inferior apice rotundata oblusissima, 5-nervia nervo

dorsali carinata, margine lale membranaceo, glandulis minimis

slipitatis ciliato et versus apicem quasi denticulato, palea

superior dense ciliata.

In collibus gypsaceis locis subsalsis ad Cienpozuelos Q.

Matrit. (31 Mai c. fl.)!

Obs. Habitu maxirae accedit ad Triticum scirpeum Guss. (e spe-

ciminibus Siculis in herb. Schouwii), sed foliis longissime cur-

vato-deflexis, jam in vivo involuto-pungentibus, spiculis com-



pressis, fere ancipitibus, gluma inferiore uninervia, palea inf, late

membraiiaceo-raarginata et raargine glanduloso-ciliala etc. videtur

differre.

Ægilops ovata L. (Lge. exs. n. 97; Triticura ovatum Godr. &

Gren.)

Villafranca del Vierzo , Valladolid, Burgos, Guadarrama

Aranjuez; Jaen!

Varietates glumis 2-aristatis et 5-aristalis observavi (Murcia,

Madrid!) et præterea formara magis insignem:

|9, latearistaia nob. glumis 2— 3-aristatis, aristis pianis (2

millimetr. latis, 5-nerviis, planta robusta.

In campis ad Jaen (o Mai c. fl.)!

Æ.iriaristaia WiM. (Lge. exs. n. 98; Triticum Godr. ifc Gren.).

Encinillas; Madrid, Aranjuez!

Æ. triuncialis L. (Lge. exs. n. 99; Triticura Godr. & Gren.).

Villafranca del Vierzo, Monte Torozo (pr. Valladolid), Guadar-

rama; la Carolina!

Æ- sp, forsan hybrida (Æ. vulgari -triuncialis nob.?) Æ. cy-

lindrica Host var. longearistata Lge. in sched. pi. exs.

Culmi fere pedales; folia lata (c. 5 millimetr.); spica elon-

gata (7—8 centiraetr. looga), spiculis 8—9 remotis disti-

chis composita
;

glumæ spicularum inferiorura oblique

truncatæ v. obtusæ, breviter 2—3-aristatæ, utrinque late

membranaceo-raarginatæ , 3— 4-floræ; palea inferior bifida,

ex emarginatura aristata (arista palea ipså parum breviore);

aristæ glumarum apicem spicæ versus sensim longiores

(spiculæ supremæ aristæ 3, laterales brevissimæ , media

fere 1| centimetr. longa) ; aristæ quoque palearum sursum

longitudine crescentes, (spiculæ supremæ arista fere 4

centimetr. longa); aristæ erectæ; ovarium pilis longis fulvis

dense pilosura.

In campis incultis Matrili extra portam Segoviensem cum

Æ. ovata et triunciali et in vicinio agiorura Tritici plura

speciraina legi (29 Mai c. fl.)!



Obs. Habitu magis Tritico quam reliquis congeneribus similis,

aliquantum tamen ad Æ. cylindricam accedit, qualem ex agro

Vindobonensi possideo, magis vero plantæ sub nomine Æ.
squarrosæ var. comosæ Coss. ad Balansa (n. 695 ad Miserghin

lectæ) distributæ similis est, sed hæc dififert a nostra glumis

magis venlricosis, apice reflexis etc. Cum Æ. triunciali con-

venit spicå elongatå aristisque apicem versus iongioribus, quare

hujus et Tritici vulgaris hybrida proics forsan censenda est.

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vierzo,

Burgos, Sierra Guadarrama; Jaen, Granada!

L. multiflorum Lam.

In arena littorali pr. oppidum Vigo Galleciæ; in campis ad

oppidulum la Baiieza (Leon)!

L. strictum Presl. (L. rigidum Gaud.) Lge. exs. n. 96.

Guadarrama; Cienpozuelos ; la Carolina!

„ /S, tenue Godr. & Gren. (habitus fere Lepturi fiUformis).

In agris siccis ad Valladolid (1 Jul. .c. fl. et fr.)!

L. temukntum L.

Sierra Guadarrama; Murcia ! El Campanario Extremaduræ

(Schousb.)!

L. linicola Sond.

Inter Linura pluribus locis Galleciæ (Doniiios, Betanzos, Pon-

tevedra), in arena littorali ad oppidum Vigo Galleciæ!

Simili statione ad la Teste de Buch Galliæ occidentalis

copiose legi Jun. 1851, (an vere indigena?).

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Ad oppidum Tuy Galleciæ (Pourr. herb.); Santander; Valla-

dolid, Guadarrama, Escorial; la Carolina!

NardurusPoa (DC.) Boiss. (Lge. exs. n. 94); N. Lachenalii Godr.

Medina de Rioseco (Cast. vet.), Olmedo, Escorial, Gua-

„ /?. aristalus Boiss.

Guadarrama; la Carolina! Extremadura (hb. Schousb)!



Nardurus Poa y, maximus nob. Robusta, culmi 1— l^-pedales

(8—9 decimetr., nec 1—3 decim, longi ut in formå typica).

Inter segetes ad pagura Manzanal (mont. Legion.) (10 Jul.

c. fl.)!

N. tenellus Rchb. «, genuinus Godr. & Gren. (N, unilateralis (L.)

Boiss.; Lge. exs. n. 93. Festuca unilateralis y^ mutica

Coss. Æ DR.).

Casa del Carapo fl. Malrit. (3 Jun, c. fl.)

!

5, j8, aristatus Pari. (N. tenuiflorus Boiss.; F. unilateralis a,

aristata Coss. <fe DR.).

Matriti extra portara Segoviensem ; Granada!

„ 7', montanus (N. montanus Boiss. & Reut.; (F. unilateralis /?,

montana Coss. & DR.) Vix nisi varietas, a duabus prioribus

parura distincta).

Cerro Fuendelapeiia pr. Jaen (7 Jul. c. fl.)!

N. Sahmanni Boiss.

Aranjuez, in collibus calcareis (21 Mai c. D.)!

16. Rottboelliaceæ Kth.

Lepturus cylindricus (Willd.) Trin. (L. subulatus Kth., Lge. exs.

n. 102).

In agris solo calcareo ad pagum Carucedo (distr. Vierzo)

(19 Jul. c. fl.)!

L, filiformis (Roth) Trin. (Lge. exs. n. 101).

In rupibus maritimis ad Portugalete Cantabriæ et la Coruna

Galleciæ!

L. incurvatus (L.) Trin. (Lge. exs. n. 100).

In locis subsalsis inter colles gypsaceos ad Cienpozuelos et

Aranjuez (Maj. c. fl.)!

Pholiums pannonicus (Host) Trin.

In stagnis æstate exsiccatis ad pagum Castrillo de las piedras

(Leon) 9 Jul. c. fl.! (Nondum, quantum scio, in Europa

occidentali observatus).
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Psilurus aristatus {Nardus arislatusL.; Psil. nardoides Trin., Lge

exs. n. 103).

Exlremadiira (Schousb.)! Granada, la Carolina, Escorial

!

17. Nardoideæ Koch.

Ad Distiriz et Piedrafita Galleciæ; Villafranca del Vierzo;

Escorial, Guadarrama!

II. Cyperaceæ.

1. Cypereæ Koch.

Cyperns mucronatus y i
Kth. (C. junciformis Cas., C. uliginosus

Pourr. herb.) Lge. exs. n. 109.

Mahon (Pourr.)! Murcia, Almeria (Nov.—Dec» c. n.)!

C. globosus All.

Murcia!

C. flavescens L.

Bilbao, Santander! Seijo pr. Ferrol, Santiago de Composlela

(Aiig. c. D.)! Orense (Pourr.)!

C. fusens L.

Bilbao, Santander! Orense, Monistrol (Pourr.)! Murcia!

C. difformis Pers.

Valencia (Pourr. herb.)!

C. Monti L. fil. (Lge. exs. n. 110).

Murcia

!

C. vegetus Willd., (C. glaber Pourr. herb.) Lge. exs. n. 106.

Ad ripas Qurainis Nervion pr. Bilbao (Oct. c. fl.)! Castellon

de la Plana (Pourr.)!

C. olivaris Targ. Tozz. (C. rotundus Kth. Enum., C. agrestis

Pourr. herb.) Lge. exs. n. 108, C. procerus Vahl herb.

Orense (Pourr.)! la Coruna!

C. badius Desf. (An satis distinctus a sequenti?).

Ad fossas pr. Santander (Oct. c. fl.)!



San Sebastian, Bilbao; Burgos, Villafranca del Vierzo ; Lugo,

la Coruiia! S. Pablo de Montes (Pourr.)

!

C ægyptiacus Gloxin. (Schoenus raucronatus L.).

Cadiz, Cabo de Gata!

Schoenus nigricans L.

Monistrol (Pourr.)! Santander; Cobas pr. Ferrol, la Coruiia;

Chiclana fl. gadit.

!

2. Scirpeæ Koch.

Rhyncospora alba (L.) Vahl.

Venta del Escudo (prov. Santander); ad pagum Distiriz et

inter Tuy et Porriiio Galleciæ

!

Cladium Mariscus (L.) R. Br.

Ad lacum Albufera pr. Valencia (Pourr.)!

Eriophorum angustifolium Roth.

Badariol (Pourr.)! in Gallecia hine inde, v. c. Santiago de

Compostela, Porrifio et inter Lugo «fc Sohrado. (Aug. c.fr.)!

Fuirena pubescens (Lam.) Kth,

Scirpus cæspitosus L.

In Aragonia (Pourr.)!

S. fluitans L.

Bilbao, Santander; Santiago, Sierra Meirama Galleciæ! Orense,

Tuy (Pourr)!

S. Savii Seb. & Maur. (Isolepis pygmæa Kth., Lge. exs. n. 105,

Fimbristyiis pygmæa Vahl herb.!) Spica plerumque soli-

taria!

In locis humidis Galleciæ frequens (Corufia , Doninos etc),

nec non in Cantabria (Bilbao, Santander)!

, /?, Vahlii nob. (S. cernuus Vahl herb., p. 245) Spica

taria, duplo major, ovali-cylindrica, bractea fulcram

culmi sulcato-angulati.

In paludosis ad Santander (Oct.



Tuy, Orense (Pourr.)! Liigo, Santiago de Composlela, el

Burgo Galleciæ; Santarider; Escorial! Valencia (Pourr.)!

S. Holoschoenus L. a.

In tota Hispania frcquens!

„ /S, australis Koch (Holoschoenus filiformis Rehb.)-

Prope oppidum la Rena Exlremaduræ (Schousb.)!

Ad ripas Iberi prope pagum Encinillas (Oct. c. fr.)!

S. lacustris L.

Alraeria!

S. Tabernæmontani Grael.

In pratis salsis ad pagura el Burgo Galleciæ!

S. pungens Vahl (herb.!) Enum, 2 p. 255 (S. Rothii Hopp.).

Ad ripas fl. Nervion pr. Bilbao (Oct. c. fr.)!

Obs. Stigmata variant 2 vel 3. (In schedula herbarii Vahliani

ad specimen originale pr. Bayonam lectum autor observat

„stigmata 3").

Monistrol (Pourr.)! in Galleciæ maritimis frequens

!

San Pedro de Lousado (Pourr.)!

Eleocharis Bæolhryon (Ehrh.) Drej. (Scirpus pauciflorus Lightf.).

In pratis ad pagum Guadarrama (18 Jun. c, fl. et fr.)!

E. multicauUs (Sm.) Dietr. (Lge. exs. n. 101) c. var. m'tp«ra !

In Hispania boreali ad Santander, Doninos, Santiago de

Compostela!

E. palustris (L.) RBr.

Orense (Pourr.)! Tuy, Cobas Galleciæ; Villa de Palos (Vierzo);

Valladolid!

In cacumine raontis Sierra de Alfacar fl. Granat. (27 Apr.



Elyna Bellardi (Carex Bellardi All.), E. spicata Schrad.

In reg. alp. Pyren, Hisp- loco dicto Pas d'Escalette (20

Aug. c. fr.)!

Carex rupestris All.

In rupibus calcareis „Penablanca" dictis reg. alp. Pyren. Hisp.

(5 Sept. c. fl.)!

C, divisa Huds. (Lge. exs. n. 112).

Sierra Guadarrama; Cordoba, Granada, Chiclana D. Gadit.!

Naval Moral Extremaduræ (Schousb.)!

C. arenaria L.

Santander, Burgos!

Ferrol, el Burgo; Valladolid ad ripas fl. Pisuergæ!

C. muricata L.

Ferrol, Betanzos; Benavente, Escorial!

C. divulsa Good.

San Sebastian, Bilbao, Santander; Villafranca del Vierzo;

Granada!

C. stellulata Good.

Santiago de Compostela, Lugo; Escorial!

C. panicuiata L.

Santiago de Compostela; la Baneza (Leon)!

C. leporina L.

El Burgo, Santiago de Compostela; Villafranca del Vierzo;

Guadarrama, Escorial!

„ /?, subfestiva Lge. mscr. l|-pedalis, foliis longissimis, laxis,

culmo superne scaberrirao, spiculis valde approximatis, capitulum

ovatura sublobatura formantibus, squamis perigynio brevioribus

differt a formå typica, cui ceterum quoad partes fructificationis

similis est. A C. fesliva Dewey , cui quoad habitum

proxima, recedit præcipue squamis ^ acutis (nec obtusiuscu-



lis) , anguste hyalino-raarginatis (nec margine lalo scarioso

In pascuis alpinis monlis Esquierry Pyren. centr. (28 Jul.

c. fr.)!

Villafranca del Vierzo (Jul. c. fr.)!

C. Linkii Schk. (Lge. exs. n. 113).

Granada, Guejar; Trasierra in mont. Marian, pr. Cordoba!

C. vulgaris Fr.

In montibus Carpelanis ad Guadarraraa et Puerto de Nava-

cerrada (Jun. c. fl.)!

C. stricta Good.

Guadarraraa (Jun.)!

C. silvalica L.

In fagelis supra pagum Encinillas (prov. Burgos) (19 Oct.

C. extenso Good.

Sanlander; el Burgo, la Coruna!

C. Mairii Coss. et Germ.

In monte Casaril pr. Bagneres de Luchon Pyren. Gall.

(6 Jul. c. fr.)!

C. Oederi Ehrh.

In Galleciæ pratis hine inde (Cobas, Disliriz , Sobrado de

Aguiar); Escorial!

C. flava L.

Santiago de Compostela (18 Aug. c. fr.)!

„ (i, lepidocarpa Godr.

In pratis ad Santander et Santiago!

C. distans L.

In dumelis ad Vallina de Doncos et in pratis maritimis ad

el Burgo Galleciæ; Cienpozuelos (0. Matrit.)!

C. binervis Sm.

Ad pagum Monte Salgeiro Galleciæ; Pinar de Guadarramal



Carex Dumui Steud. (Kze. Riedgr. p. 149, t. 38; C filifolia Gay

ann. se. 1836 (non Nutt.)!

In pratis ad flum. Sar pr. Santiago de Corapostela (19 Aug.

c. fr.)!

præcox Jacq.

In rupibus quartzosis montis Pico Sagro pr. Santiago de

Composlela; Guadarrama!

pilulifeia L.

Vailina de Doncos Galleciæ (23 Jul. c. fr.)!

Balleriana Asso (C. alpestris All., Lge. exs. n. 115).

Sierra de Alfacar fl. Granat.; Cerro Coronado pr. Malaga!

humilis Leyss. [Lge. exs. n. 116).

Sierra de Alfacar fl. Granat. (27 Apr. c. fl.)!

In Galleciæ pratis ad Santiago de Corapostela et Valdomar

(Aug. c. fr)!

glauca Scop.

Bilbao, Sanlander, Encinillas; Valdomar Galleciæ; Guadar-

rama, Escorial; Sierra de Alfacar!

Bilbao, Santander; Rio Ulla Galleciæ!

hispida Willd. (C. provinciaiis Degl.).

Sierra Elvira fl. Granat, in stagnis solo argilloso (24 Apr.

c. fl.)!

hirta L.

Burgos; Pinar de Guadarrama!

riparia Curt.

In paludosis ad Encinillas (pr. Burgos) (Oct. defl.)!

III. Alismaeeæ.

Triglochin palustre L.

Cobas pr. Ferrol , in pratis mari proximis (14 Sept. c. fl.

et fr.)!



In pratis maritimis Hispaniæ borealis : Portugalete, Santan-

der; el Burgo, Belanzos!

Alisma Plantago L.

Bilbao, Santander, Burgos; ad flum. Ulla et prope Lugo

Galleciæ; Villa de Palos, la Baneza (Leon); Sevilla, Murcia !

A. ranunculoides /S, repens L. (A. repens Cav.).

In fonlibus et ad rivulos Hispaniæ borealis: Santander; Co-

bas pr. Ferrol, Santiago, Lugo!

Damasonium minimum Lge. in sched. pi. exsicc, vix pollicaris;

folia lanceolato-linearia, in petiolum longe attenuata, 1—3-

nervia; pedunculi radicales simplices, uniaori; carpella 6,

striata
,

rostro a carpello haud distincto; semina 3—5,
ovalia, basi apiceque truncata, recta.

A. D. stellato Pers. abunde diflfert foliorum formå, carpellis mino-

ribus, non rostratis, seminibus rectis, duplo v. triplo minori-

bus. Etiam a D. Bourgæi Coss. (not. crit. p. 47) satis distincta

videtur foliis in petiolum angustatis (nec truncatis v. cordatisj,

seminibus duplo minoribus 3—5 (nec2). Potius forsan formå

pygmæa D. polyspermi Coss. (l.c.)erit, sed hæc species a nostris

speciminibus recedit foliis 3— 5-nerviis, floribus verticillatis,

fruclibus majoribus quam in D. stellato, carpellis vix striatis,

seminibus plurimis (15-25).

In stagnis exsiccatis („los estanques") prope Escorial

Damasonii ad Escorial (Quer), in Estanque alto de la

Granjilla (Graélls indic. p. 26)?

D. Bourgæi Coss.

Xerez de la Frontera (herb. Schousb.)!

Juncus conglomeratus L.

San Sebastian! St. Pabl



Juncus effusus L.

In Gallecia et Cantabria frequens; Encinillas, Villafranca

del Vierzo, Guadarrama!

J. diffusus Hopp.!

In locis humldis ad Santandcr (Oct. c. fr.)!

J. glaucus Ehrh.

In locis humidis Hispaniæ borealis et centralis frequens.

Portugalete, Sanlander; Cobas pr. Ferrol, la Corufia, Be-

tanzos; Aranjuez; Sevilla, Almeria!

J. maritimm Lam. (Lge. exs. n. 143).

Ad Galleciæ littora frequens! Portugalete; Cabo de Gata

!

Aranjuez; Badajoz; Menorca (Pourr.)!

J. trifidus L.

Port de Benasque reg. alp. Pyren. Hisp. (Aug. c. fl.)! Nuria,

Cabeza de Ycgua (Pourr.)

!

J. pygmæus Thuill. (J. bupleuroides Pourr. herb. !) Lge. exs.

itatus Weig. (J. mutabilis Cav.).

n Galleciæ ericelis et arenosis frequens (Cobas, Vigo,

Santiago, Lugo elc); Villafranca del Vierzo; Guadarrama,

ilbao, Sanlander; Lugo, Porrino, Doninos! Formå culmis

latis, glomerulis magnis, mullifloris

1, J. supinus var. nodosus Lge. e:

s humidis ad pagura Monte Salge

Cobas, Tuy; Vi

Guadarrama! S. Pablo de



Juncus siriafus Schousb. (J. proliferus Vahl herb.)-

Xerez de la Frontera (herb. Schousb.)!

J. silvaticus Reich. (J. acutiflorus Ehrh.).

In fxallecia frequens; Villafranca del Vierzo! S. P. de Mon-
tes (Pourr.)!

5, /?, macrocephalus Koch.

In pratis ad fluvium Sar pr. Santiago de Compostela (29 Aug.

c. fr.)!

„ ;', congestus Lge. mscr., ramis raraulisque cymæ abbreviatis,

glomeruiis raulti - (13— 16) floris, dense confertis.

Cum formå priori ad Santiago 29 Aug.! CSimilem formam in

Gallia ad la Teste de Buch observavij.

In argillosis humidis ad Santander (6 Oct. c. fr.)!

J. obtusiflorus Ehrh.

Encinillas (prov. Burgos) 18 Oct. c. fr. ! Extremadura

J. Tenageja L. fil.

Santander; Lugo, Valdomar, Tuy Galleciæ; Escorial!

J. lufonius L.

In tota Hispania frequens!

„ /?, fasciculatus Koch (J. insulanus Viv., J. hybridus Brot., J.

querioides Pourr. herb.)!

In Gallecia pluribus locis: Orense (Pourr.), Lugo, Coruna,

Cobas! Villafranca del Vierzo; Benavente; Madrid!

J' squarrosus L.

Ad pagum Distiriz Galleciæ; Guadarrama! S. P. de Montes

(Pourr.)!

J. compressus Jacq. (J. bulbosus L. Sp. ed. 2).

Aranjuez (Pourr.)!

J. Gerardi Lois.

Betanzos Galleciæ, in pratis maritimis (21 Sept. c. fr,)!

J. elatior (Lge. n. sp. , J. salinus Lge. exs. n. 145 , vix DR.).

Culmis elatis (1 — 2-pedalibus), cymå elongatåj capsula perigo-



nio breviore recedit a priori. A figura in expl. d'AIg.

tab. 43 fig. 2 exhibita plantæ Algeriensis a cel. Durieii

de Maisonneuve detectæ
, ad quam oliin retuli, etiam non-

nihil recedit , sed ob defectura descriptionis hujus speciei

et ob statum malum specirairium meorum nihil pro certo

In pratis maritimis ad pagum el Burgo Galleciæ (11 Sept. c. fr.)

!

Luzula pilosa (L.) Willd.

Escorial (Jun. c. fr.)!

L, Forsteri (Sm.) DC. (L. Barrelieri Pourr. herb.).

Prope Vige Galleciæj Villafranea del Vierzo
j Escorial,

Guadarrama! Ribas, San Pablo de Montes (Pourr.); Sierra

de Alfacar fl. granat.!

L. silvalica (Huds.) Gaud.

San Pablo de Montes (Pourr.)!

L. lactea (Lk.) Willd. (L. stolonifera Pourr. herb,; Juncus

stoechadanthus Brot. Lus.).

Ad pagura San Ysabel Galleciæ; Puerto de Manzanal (Leon);

Guadarrama, Escorial

!

Obs. Probabiliter eadem est species, quæ sub nomine L. niveæ

e variis partibus montium Carpetanorum indicatur (Colmeiro,

Graélls).

I. campestris (L.) DC.

Santander; Lugo, Piedrafita; Escorial, Guadarrama! Ribas,

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

/.. sudetica Willd.

In rupibus reg. alp. Pyrenæorum ad Port d'Oo et prope

lacum Espingo (13 Aug. c. fr.)!

L. spicata (L.) DC.

S. Pablo de Monles (Pourr.)!



Merendera Bulbocodium Ram. (Lge. exs. n. 140).

In Galleciæ tam interioris quara maritimæ rupibus campisque

sterilibus frequens; Encinillas; Escorial

!

Colchicmn autumnale L.

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Erythrostictus europæus n. sp. (Lge, exs. n. 141.).

Scapus 3—6 centimetr. longus, basi gracilliraus, e bulbo

ovato, tunicå alrofuscå crustaceå lævi, in 2—3 lacinias

acuminatas fisså cincto egrediens; folia synanthia, 6—10

vagina unicå membranaceå apice campanulato - dilatalå

cincla , e basi dilatata amplectente lineari - lanceolata,

acuminata, 3—3-pollicaria, steilalim divaricata v. reflexa,

præsertim basi glandulis pellucidis immersis, punctala; fleres

2—4 intra foliorum vaginas umbellatæ, breviter pedunculatæ;

perigonium e basi truncata subcampanulatum, folia peri-

gonialia lanceolata unguiculata (ungue 1, lamina 2 centi-

metr. longa) acuminata, alba, præsertim medio purpureo-

striolata, glandulis pellucido -punctata j
slamina parum

infra medium foliorum perigonialium supra glandulam

luteara inserta, indeque cum ungue connata (filamentorum

pars adnata valde prorainula, pars libera ungue fere duplo

brevior, inflexa); gerraen liberum ovato-ellipticum, glandulis

minutis dense punclalum; styli 3 flliformes, stigma minimum,

subcurvatura; capsuia .... ovula analropa.

In saxosis et arenosis planitiei sterilis inter promontorium

Cbaridcmum (Cabo de Gaia) et oppidum Almeria Decbr.

1851 florentem copiose legi. E bulbis posthæc a cl. D.

José de Medina benevole missis in horto nostro botanico

bs. Differt ab E. gramineo (Cav.) Schidl, bulbo unico (nec

pluribus perpendiculariter connexis), caule 1-, nec 3-polJi-

cari, foliis anguste lanceolalis
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foliis perigonjalibus glanduloso - punctatis , antheris ova-

libus obtusis (nec relusis); ab E. punctato (Cav.) Schldl

,

ad quam vix juste refert cel. Cosson (Bull. Soc, bot. Fr.

2, 255), recedit foliis 2-—-3- (nec o-pollicaribus), phyllis

perigonii striatis et pellucide punctatis (nec nigro-punctatis),

ab utroque differt vero Qoribus pedunculatis (nec sessilibus)

et defectu 2 punctorum nectariferorum. Inter has duas spe-

cies boreali -africanas nostra , sola hucusque ex Europa cog-

nita, quasi intcrmedia est.

TI. Liliaceæ.

Erythronium Dens canis L.

Ronccsvalles (Née in herb. Boutelou); Badariol, S.Pablo de

Montes (Pourr.)!

Talipa Celsiana DC.

Sierra Elvira pr. Granada 24 Apr. c. 0.! Cordoba (Amor)!

Gagea polymorpha Boiss.

In monte Cerro de las aguilas dicto supra Navacerrada;

in montibus Marianis pr. Cordoba!

G. mauritanica DR. var. hispanica Lge., differt a formå typica

pedunculis glabris, foliis perigonialibus latioribus magisque

obtusis, fere obovatis, pagina inferiore pilosis, basi bar-

Prope Granatam urbem ad Fuente de Avellanos et in raonte

Sierra de Alfacar (Apr. c. fl.)!

FritUlaria messanensis Raf.

In raontibus Marianis pr. pagum Trasierra (28 Mart. c. fl.)

et la Carolina (10 Mai c. fr.)! Caceres Extremaduræ (herb.

Schousb.)!

Lilium Martagon L.

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Muscari racemosum (L.) DC. (Lge. exs. n. 135).

Sevilla, Cordoba (Mart. c. fl.)!
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Muscari atlanticum Boiss. & Reut.? (Specimina nostra recedunt peri-

gonio ovato (nec basi subattenuato) laiiniis concoloribus (nec

albis); ceterum cum descriplione conveniuni.

In monle Zumbalejo pr. Jaen (6 Mai c. n.)! Sierra Elvira

fl. granat. (24 Apr. c. fl.)!

M. comosum (L.) Mill.

Ad pagum Otero (Vierzo); in montibus Carpetanis! in Hispa-

nia meridionali fregnens!

Uropetalum serolinum (L.) Gawl. (Lge. exs. n. 133).

In montibus Marianis ad Cordoba et la Carolina; Jaen;

Sierra Elvira fl. Granat.!

SquiUa maritima (L.)-

In coUibus sterilibus calcareis v. argillosis regn. Mure. et

Granat, frequ.

!

Endymion campanulatum (Ait.).

Orense, Toledo (Pourr.)! Cerro Mazotta supra Escorial; in

montibus Marianis ad pagum Trasierra pr. Cordoba!

Scilla autumnalis L. (Lge. exs. n. 134).

Valencia (Pourr.); in Galleciæ ericetis maritimis (v. c. ad

la Coruna) frequens!

S. verna Huds. (S. umbellata Ram.).

In pratis ad pagum Guadarrama (18 Jul, c. fr.)!

S. pumi7oBrot.(S.monophyllaLk., Pourr. herb.! Plan.Ensay. p.380).

In Gallecia (herb. Pourr.)!

S. Liliohyacinthus L.

Aragon.; S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Ornithogalum unifolium (L.) Bot. Mag. (O. nanum Brot., (non

Sibth.), Scilla unifolia L., O. spicatum Plan. Ensay. p. 381?).

In collibus schistosis ad Santiago de Compostela H7 Aug.

c. fr.)! la Coruna! Caceres Extremaduræ (herb. Schousb.)!

O. exscapum Ten. (Rchb. ic. fl. germ. X. Gg. 1023). Differt

quam figuræ citatæ similis.

Sacromonte fl. granat. (10 Apr.



Ornithogalum umbellatum L.

In montibus Carpetanis; Jaen; Sierra Morena!

Obs. Specimina pr. Cordoba lecta raaxime accedunt ad O. como-

sum Rchb. ic. 10, 1021 , bracteis longissime acuminatis,

pedunculo longioribus; sed specimina nimis juvenilia.

O. narbonense L. (O. pyrenaicum Rchb. ic, 10, 1028, non L.).

Inter segeles pr. oppid. Jaen (6Maic.fl )! in Aragonia (Pourr.)!

O. pyrenaicum L. ex. Gren. & Godr. (O. sulphureum Schult.,

Rchb. 1. c. fig. 1027).

In cacumine montis Cerro Mazotta supra Escorial (18 Jun.

c. fl. jun.)! S. P. de Montes (Pourr.)!

O. nulans L.

Ribas fl. Matrit. (Pourr.) !

Puerto de Sta. Maria (18 Febr. c. fl.)!

A. subhirsutum L. « Kth. (A. subvillosum Salzm., Moly Dioscori-

dis Clus. hisp. p. 257), Lge. exs. n. 137.

In arenosis versus Puntales in isthmo Gaditano (loco jam

a Clusio indicato) (10 Febr. c. fl.)!

A. neapolitanum Cyr. (Lge. exs. n. 136).

In montibus Marianis pr. Cordoba; Sevilla; Granada in

nemore infra Alhambra „la Alaraeda" dicto!

Colbato (Pourr.)! Jaen, Cordoba, Granada!

A. triquetrum L.

In Boetica (herb. Schousb.)!

Roncesvalles (Neé); S. Pablo de Montes (Pourr,)!

Santiago de Compostela, Pontevedra Galleciæ; Villafranca

del Vierzo (Jul. c. fl.)! S. Pablo de Montes (Pourr,)!

Tuy, Villafranca del Vierzo! Cadiz (herb. Schousb.)!

„ /?, bulbiferum.

Benavente, Casa de Campo fl. Matrit.!



Prope oppidum Lugo Galleciæ!

A. carinatum L. (A. nionserratense Poiirr. herb.}.

Monserrat (Pourr.)!

A. pallens L.

Ad portum Stæ Mariæ (herb Schousb.)!

A. ochrokucum W. Kit.

In rupibus ad Bilbao! (Pie Lhiéris Pyren. Gall.)!

„ /S, ericetorum (A. ericetoriim Thore, A. suaveolens Jan.? Plan.

Ensay. p. 382), Hurailior magisque compacta, floribus vulgo

roseis! (Lge. exs. n. 139.)?

In ericetis montanis et maritimis Galleciæ frequens (la Co-

runa, Passaje, Sierra Meirama etc.) nec non in Cantabria

ad Santander etc. (Aug.— Oct. c. fl. et fr.)!

Asphodelus tenuifolius Gav. (Bal. pi. Alg. n. 219). Anthericum

annuum Pourr. herb.

Murcia(Nov. c. fr.)! Sierra Elvira fl. Granat. (24 Apr. c.fl.)!

A. fistulosug L.

In regno Murcico et Granatensi frequens!

A.microcarpusTw. (J. Gav. Bull. Soc. bot. Fr. 4, 609); A. astivus

Brot.; A. pratensis Pourr. herb.!

In pratis ad pagum Guadarraraa; la Carolina! in pratis Gal-

leciæ (Pourr.)!

A. cerasiferus J. Gay. (A. ramosus L. ex p., A. albus Pourr. herb !

Lge. exs. n. 132.).

Ad oras Mediterranei frequens (Malaga Jan. c. fl.)!

A. albus L» (A. major Pourr. heib.!)

In campis ad Guadarraraa! S. P. de Montes (Pourr.)! Cerro

Fuendalapena pr. Jaen!

Simelhis planifolia (L.) Gren. Æ Godr.

In raontibus Galleciæ ad Santiago et Puerto de Piedrafita!

Paradisea Liliaslrum (L.) Bertol.

Nuria (Pourr.)!

Liliago (L.) Schreb.

In Gallecia (loco non indicato) Pourr.!



VII. Aphyllantheæ.

Aphyllanthes monspcliensium L,

Encinillas (prov. Burgos) (18 Oct. c. fr.)!

VIII. Smilaceæ.

Asparagus offidnalis L.

In collibus gypsaceis ad Aranjuez (21 Mai c. H.)!

A. acutifotius L.

Monserrat (Pourr.); Aranjuez, la Mancha ; Puerto de

A. aphyllus L. (A. rigidus Bresl. var. aphyllus Lge. ex

130).

In rupibus maritirais ad Vigo, Pontevedra et el Burgo

leciæ; Sevilla, Chiclana!

A. horridus L. (A. rigidus Bresl. var. horridus Lge. exs. n.

131).

Mahon, Vich (Pourr.)! Murcia, Alraeria in cactetis (Dec.

fl. et fr.)!

A. albus L.

In planitie arenosa inter Almeria et Cabo de Gata frequ,

Cordoba

!

Paris quadrifolia L.

S. Pablo de Montes (Pourr.)!

Convallaria multiflora L.

Burguete (Née); Oviedo (Ruiz Pons)

!

C. Polygonatum L.

Orense, S. Pablo de Montes (Pourr.)!

C. verticillata L.

Estaboa (Née in herb. Bout.)

!

Smilax aspera L. (Lge. exs. n. 129).

Oviedo (Ruiz Pons); Cordoba, Chiclana I

Ad sepes pr. Bilbao et Santander!



Buscus aculeatus L.

In Cantabria et Gallecia frequens; Villafranca del Vi,

in montibus Marianis pr. Cordoba; Cabo de Gata!

Tamus cnmmunis L.

In Gallecia frequens (Coruria, Santiago, Doncos); Villafranca

X. Irideæ

Crocus nudiflorus Sm. (C. multifidus Ram.) Lge. exs. n. 124.

In montibus Cantabriæ frequens (San Sebastian
, Bilbao,

Santander^ Encinillas etc.) nec non in Gallecia (Sierra de

Meirama); Aranjuez!

Obs. Ulteriori examini botanicis Hispanicis commendo C. Az/ema/em

Pourr. herb.
, ad Orense et S. Pablo de Montes lectura,

floribus parvis, mihi, tempore quum herbarium Pourretianum

perhislravi, prorsus ignotum.

Inchonema Clusianum Lge. (Romulea Bulbocodium a, Clusiana

Lge. exs. n. 126, Crocus vernus rainor 1 Clus. bisp. p. 259).

In arenosis isthmi Gaditani (loco Clusiano) 10 Febr. c. fl.

copiose!

Obs. Differt a T. Bulbocodio (L.) scapo 2—3-floro, perigonio

subduplo majore, tricolore , spathæ valvis subæquilongis

fere triplo longiore , valva inf. acuta , membranacea, dorso

nervis viridibus, sup. oblusa lalissime membranaceo-marginata

raaculis rubellis; fiiamentis glabris.

T. Bulbocodium (L.) Rchb.

Pontevedra Galleciæ! La Albayda pr. Cordoba (20 Mart. c. fr.)

!

T ramiflorum Sweet. (Romulea ramiOora Ten., Lge. exs. n. 125,

Crocus vernus minor 3 Clus. bisp. p. 260).

In arenosis isthmi Gaditani (loco Clusiano) 10 Febr. c. fl.!

T. purpurascens (Ten.) Sweet (Romulea uliginosa Kze. Chlor.

hisp. p. 690 ?J.



Venta la Portugesa pr. Carmona (pauca specimina) (Mart.

c. n.)!

Trichonemapurpurascens (?) y^ majorl scspo spUhsmæo A-Qoro, anthcris

In Hispania australi (hh. Schoushoe, loco speciali non indi-

cato). Cum descr. T. Linaresii (Pari.) melius convenil,

nisi quod in hoc stainina stylo longiora sunt.

T. Cotumnæ(Seb. &Maur.) Rchb. (Romulca uliginosa Pourr. herb.j.

Orense (Pourr.)! in pratis ad Cruz del Campo et Santiponce

pr. Sevilla; Malaga (Jan.—Febr. c. fl. et fr.)!; Extrema-

dura (Schousb.)!

Gladiolus illyricus Koch!

In Gallecia ad pagum „Pueblo de la Castellana'' (3 Aug.

c. n.); in pratis ad pagum Guadarrama (19 Jun. c. n.)

!

G. segetum Gawl.

Inter segetes ad Jaen (5 Mai c. fl.)!

Gynandriris Sisyrinchium (L.) Pari, «, major (c. pedalis, ramosa.

4—5-flora, folia longissima)(Sisyrinchiummajus Clus. hisp. 279).

In arenosis isthmi Gaditani prope la Torre gorda

!

,, /?, minor. Boiss. (Lge. exs. n. 122) (Sisyrinch. minus Clus. I.

c. 280).

In collibus calcareis pr. Cordoba frequentissima ; Sevilla (Mart.

c.fl.)!

Iris scorpioides Dfsf. (Lge. exs. n. 123, I. trialata Brot.).

Cerro Fuendelapena pr. Jaen ; Carmona; la Italica pr. Sevilla !

/. germanica L,

In rupibus infra arcem Granatensium la Alhamhra (Apr. c. (1.)!

/. albicans Lge. mscr. — A proxima I. Oorentina differt foliis

caulinis brevioribus et latioribus, floribus omnibus subses-

silibus, spatha breviori, apice biloba, ovario crassiore, tubo

perigoniali breviore (nec cura eodem æquilongo), foliis perigonii

margine pianis (nec crispato-undulatis), interioribus abrupte

(nec sensim) in unguem angustatis , omnibus (etiam extc-

rioribus , barba flava et ungue obsolete striata excepta),

niveis (nec plumbeo-lacteis).
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E luberibus ad oppidum Almeria lectis in

floruit 8 Jun. 1858- Ulterius observanda!

Iris Pseudacorus L.

La Baiieza (Leon); Encinillas, Santander!

/• foetidissima L.

fn Galleciæ humidis frequens: Bilbao (Oct.

XI.

Lapiedra Martinezii Lag.

Circa Murciam urbem pi. loc; Cabo de Gata, Almeria

Sierra Elvira fl. Granat.!

Leucojum autumnale L. (Lge. exs. n. 127).

In rupibus maritimis adPontevedra et Vigo Galleciæ (Aug.c. fl.)

Ad littora arenosa Oceani : Santander j Donifios et Vigo Galleciæ!

Narcissus tnandrus L. (Ganymedes cernuus Salisb.) (Lge. exs. n. 128).

In montibus Marianis ad pagum Trasierra pr, Cordoba; Sierra

Alfacar fl. Granat.!

JV. apodanthus Boiss. & Reut.

In montibus Carpetanis (Pinar de Guadarrama , Cerro de

las aguilas) (Jun. c. fl. et fr.)!

N. viridiflorus Schousb.

In Boetica (loco speciali non indicato, herb. Schousb.)!

N. juncifolius Req.

In montibus Marianis ad Molinillas de Trasierra pr. Cor-

doba (25 Mart. c. fl.)! inter Caceres et Trujillo Extrenia-

duræ (Schousb.)!

N. niveus Lois.

Cordoba, Sevilla, Puerto de Sta Maria (Febr.— Mart. c. fl.)!

N. Tazetta J, discotor (Kth.).

In pratis ad la Algayda pr. Almeria (Dec. c. fl.)!

Orchis papilionacea L. (Lge. exs. n. 121).

In monte Fuendelapena pr. Jaen; Sierra Elvira



Orchis Morio L.

Puerto de Guadarrama (28 Jun. c. H.)!

„ /?, picta G. Rchb. (O. Champagrieuxii Barn.).

In montibus Marianis pr. Cordoba (Mart. c. fl,)!

O. longicruris Lk. (Lge. exs. n. 120).

In collibus calcareis ad Bailen, Cordoba, Granada (Mart.—
Apr. c. fl.)!

O. saccata Ten. (Lge. exs. n. 118).

Bailen, Cordoba, Chiclana!

O. coriophora L. var. (Lge. exs. n. 119).

In pratis silvaticis ad Escorial (16 Jun. c. fl.)

!

O. mascula /S, ohtunflora Koch.

Escorial in pratis silvaticis; Sierra de Alfacar fl. Granat;
in montibus Marianis ad Trasierra pr. Cordoba I

O. masculo-laxiHora nob. (O. Morio-laxiflora Gren. & Godr. I. c.

3, 294? non Reut. ap. Rchb. ic. 13, t. 41) 11 pedalis;

spicå laxå, bracteis trinerviis, perigonii laciniis exlerioribus

obtusis, calcare ovarie breviore accedit ad O. laxiflorara,

reliqua vero O. masculæ. Convenit cum descriptione Gre-
nieri i. c, minime vero cum Ggura Reichenbachiana, et nihil

cum O. Morio comraune håbet; insuper eam in consortio

O. laxifloræ et masculæ legi (nulla O. Morio ibi reperta)

paucis modo speciminibus
, quare hybridam prolem censui.

In pratis ad Escorial cum priori.'

O. laxi/lora Lam.

In pratis ad Escorial cum prioribus (16 Jun. c. fl.)!

O. patens Dcsf. var. brevicornis G. Rchb. I. c. tab. 821 (cf. Coss.
not. p. 181).

Inter priores ad Escorial unicum exemplar inveni (16 Jun.

c. fl.)!

O. pseudosambucina Ten. fl. Neap. (Rchb. I. c. tab. 61 et 62
O. flavescens Koch). Difl-ert ab O. sambucina foliis angu-

omnibus flores superj



In locis huraidis reg. super, montium Carpetanorum a

Puerto de Guadarrama (27 Jun. c. fl.)!

Aceras deniflora (Brol.) Boiss,

Ad pagum Viznar fl. Granat. (27 Apr. c. D.); in collibt

supra Escorial (16 Jun. c. fr.)

!

A. pyramidalis (L.) Rchb.

Oviedo (Ruiz Pons)!

Ophrys lutea Cav.

Jaen, Cordoba, Sierra de Elvira et Alfacar fl. Granat.!

O. fusca Link.

In collibus calcareis ad Malaga (Jan. c. fl.)!

O. Speculum Lk.

Baiien; Sierra Elvira fl. Granat. (Apr. c. fl.)!

O. apifera Huds.

Inter frutices (raonte bajo) solo calcareo ad la Rizafa p

Cordoba (18 Mart. c, fl.)!

In collibus calcareis ad Jaen; la Rizafa pr. Cordobal

Serapias Lingua L.

In pascuis supra Escorial (13 Jun. c. fl.)I

S. pseudocordigera Moric. (S. longipetala PolL).

In pralis prope Lugo Galleciæ (26 Jul. c. fl.); pr. Guadarram

(1« Jun.)!

Listera ovata (L.) RBr.

Spiranthes cestivalis (Lam.) Ricli.

In pratis (etiam maritimis) Galleciæ (Cobas, el Burgo, Val

doinar); in prov. Legionensi ad pagum Cubillos!



In collibus et ericetis Cantabriæ (Bilbao, Santander) et Gal-

leciæ passim (Cobas, Puentedeume, Betanzos, la Coruna

Cephalanthera ensifolia (Murr.) Rich.

In quercetis ad Encinillas (prov. Burgos); in raont. Maria-

nis (los lagares) pr. Cordoba!

Epipactis palustris (Scop.) Crtz.

In pratis maritimis ad pagum Cobas Galleciæ borealis (14

Sept. c. fr.)!

E. atrorubens Hoffm.

Encinillas; Villafranca del Vierzo!

XIII. Najadeæ.

Najas major Roth,

In lacu dicto Laguna de Doninos Gnlleciæ borealis (15 Sept.

c. fr.)!

Posidonia Cavolinii Kon.

Ad litlora Mediterranei frequens (Almeria, Decbr. c. fr.)!

Ruppia spiralis L. (J. Gay),

In aqua subsalsa ad Betanzos Galleciæ (Sept. c. fr.)!

nacrostemon J. Gay. (Lge. exs. n. 117).

dulci et subsalsa Hispaniæ borealis (Bilbao, Santan-

centralis (in lacu salso Ontigola pr. Aranjuez) et

urcia, Malaga)!

Putomogeton nalans L.

Santiago de Compostela; Escorial

!

P. potygonifolius Pourr. Chlor. narb. et herb! (P. oblongus Viv.)

Orense (Pourr.); Laguna de Doninos et Lugo Galleciæ!

P. fluitans Roth.

In flumine Guadayra pr. Sevilla!

P. perfoliatus L.

In flum, Mino pr. Lugo; in flum. Sil pr. Villa de Palos

(Vierzo) j Encinillas!



Potamogelon densus L. formå foliis ianceolato-linearibus,

Orense (Pourr.); Santander, Burgos!

P. pusillus L.

Santiago de Compostela

!

P. pectinatus L.

Laguna de Doninos Galleciæ; Aranjuez!

XIV. Typhaceæ.

Typha latifolia U
Carucedo (Vierzo); Escorial!

r. angustifolia L.

Alraeria!

Sparganium ramosum Huds.

In rivulis Cantabriæ (San Sebastian, Santander) et Galleciæ

passim (Puentedeume, el Burgo, Santiago de Compostela,

Sobrado de Aguiar); Carucedo, Burgos!

Lemna minor L.

Lugo, Villa de Palos!

Orense (Pourr.)! Burgos, Guadarrama, Mu

iarum vulgare Kth. (Lge,

Per totam Hispaniam i

Cordoba, Sevilla!

um tenuifolium Schott? var. (Lge. exs. n. 147.). Tuber

subglobosum, juglandis parvæ magnitudine; Jolia (hyster-

anthia?) lanceolato-elliptica (5—8 centimetr. longa, 2—3



cent. lata), obtusiuscula, spurie-penninervia (nervis prope

marginen) anastomosantibus), juniora plicafa; petiolus longus

(dO—14 cenlimclr.)
, sensim in vaginam membranaceam

dilatalus ; scapus sublerraneus 4— o centimetr. longus;

capitulum fructifer globosum, avellanæ fere magnitudine, sub

terra occultum, baccæ globoso- ovales, monospermæ.

In monte Sierra Elvira fl. Granat. (24 Apr. c. fr. jun.)!

minare audeo cum specimina authentica specierum affinium

desunt. B. Bænseleri Willk. Bot. Zeit. abunde differre

tiolari magis dilatata, scapo elongato 3—4 pollicari etc. U.

arundanum Boiss. & Reut. (pug, p. 110) secundum descriptionem

recedit foliis ovalo-oblongis acutiusculis poliiceam v. paulo ame-

lius longis in petioium eis brevius breviler attenuatis, capitulo

breviter ovato, et insuper florendi tempore (Junio; nam secun-

dum stalum nondum maturum fructuura plantæ nostræ, Aprili

observalæ, vix dubito, quin eadem sero aulumno v. hyeme

florere debet). B. tenuifolium Schott, ad quam Arisarum angu-

slifolium Clus. hisp. 304 referendum denique differt foliis lineari-

lanceolatis, petiolo 2—3 pollices longo; verosimiliter tamen

ad hane speciem pertinet, et tum var. latifolia dicenda.



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhayn.

Andet Afiiti.

1860. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. ]Vr. 5—

Bidrag til Kundskab om Menneskets Fnatmidde

(Sarcoples hominis, Rasp.).

Efter Aarhundreders Stridigheder, som iovrigt neppe kunne

siges endnu at være fuldstændigt ophorte*), tor det vel an-

lages at staae fast for alle Tider, at Fnatsygen, Fnattet, ikke er

nogen constitutionel Sygdom, der lader sig helbrede ved ind-

vortes Midler. Uagtet den, ofte ikke ringe, formelle Lighed, som

Fnatudslættet undertiden kan frembyde med forskjellige andre

Hudsygdomme , er det dog grundforskjellig fra alle dem, der

fremtræde som Udtryk for en almindelig constitutionel Liden,

idet Fnattet altid oprindelig og hovedsagelig kun afhænger af den

Hudirritation, som frembringes af en eiendommelig, i Overhuden

borende Form af dyriske Parasiter, Fnatmidder. Fnattet skylder

saaledes allid sin Oprindelse til Smitte d. e. til den umiddelbare

eller gjennem Klædningsstykker, Sengklæder eller deslige iværk-

satte Overforelse af Fnatmidder eller deres Æg; det opstaaer

Fnattet viser sig som spredte, dog meest paa enkelte Legemsdel-

med tyndere Overhud (see den nedenfor anforte Afhandling P. 115)

•j See Hosp. Tid. 1859, Nr. 29 (om Fnat og Fnatbehandling af R. Bergh)



forekommende lineaire Ophoininger (Gange), der hver især udgaae

fra et irriteret Punkt af Huden, hvilket efter Individets og den re-

spective Hudregions forskjellige Irritabilitet viser sig som en lille

indlorret Blodprik, som en Papel, Vesikel eller Pustel. Naar

Fnatmidderne nemlig overfores paa Huden, bore de sig (s. anf.

Sted Pag. 114) mere eller mindre skraat ind enten fra en Hudfure

eller ved et Haar, men inoculere med det samme en skarp
'

Vædske, som ved sin Irritation paa Indboringsstedet frembringer

de ovenfor omtalte Prikker, Papler, Vesikler og Pustler. I selve

disse Fnatudslættets Elementer findes Fnatmidderne ikke; naar

de ere dannede, ere Midderne allerede vandrede ud eller have

gravet sig videre. Delte, at Fnatmidderne saa ofte have været

sogte forgjæves her, fornemlig i de smaa Fnat-Vesikler, og saaledes

ikke ere blevne paaviste ved conslateretFnateruption, har været Grun-

den til det Særsyn i den historiske Udvikling af vort Kjendskab

til Fnattet, at deres Existence overhovedet eller at deres lov-

bundne Forekomst ved Ftiatudslættet saa ofte har været benægtet.

— Alle de unge Midder saavelsom Hannerne og de ubefrugtede

Hunner fore et meget vagabunderende Liv, grave sig netop ind

eller anlægge en kort Gang, som de da alter forlade for at vandre

ud til et andet Sted, det er derfor fornemmelig disse omstrei-

fende Individer, der foraarsage den stærke Kloe, som danner el

saa besværligt Symptom ved Fnattet; de befrugtede Hunner grave

sig derimod længere Gallerier (Redegange), som de ikke mere

forlade, de afsætte i dem deres Æg og findes dode i Gangens

lukkede Ende. Ligesaalidt som Fnatmidderne findes i selve Fnat-

udslættets Elementer, ligesaa forgjæves ville de i Reglen soges i de

deraf fremgaaede Skæl og Skorper , idetmindste ere de kun

yderst sjeldent efterviste og da vel kun som forvildede Indi-

Saaledes ere Forholdene ved det hos Mennesket sædvanligt

forekommende Fnat, som, hvor Befolkningens Vilkaar ere bedre,

sjeldent overlades sig selv i meget lang Tid, dertil er denne

Lidelse for besværlig. Selv hvor saadant imidlertid er Tilfældet,

naaer Hudirritationen dog kun en vis Hiiide, idet en meget stærkt



irriteret HudQade ikke mere anstaaer disse Dyr (formodentlig paa

Grund af de forandrede Ernæringsbetingelser); de synes da at

formere sig mindre livligt, og man kan saaledes mode Individer,

som paa denne Maade underliden i flere Aar have baaret Fnat,

Charaklerer.

Naar Midderne derimod befinde sig under særdeles gunstige

Omstændigheder, saaledes ved en særegen af ubekjendte Omstændig-

heder betinget Tor pi di te t s-Beskaffenhed af Huden, der gjiir at

denne hverken kloer meget eller overhovedet reagerer synderligt

kraftigt mod den stedfindende Irritation, maaskee ogsaa ved

(hidtil ubekjendte) constilutionelle Forhold (ligesaa ubekjendte,

som de der betinge Udviklingen af umaadelige Masser Oxyu-

rer), men i det Hele under sjeldent tilstedeværende Be-

tingelser, tilmed naar Fnatlidelsen i Maaneder eller læn-

gere har været ladt uforstyrret af nogen Behandling: da for-

mere Dyrene sig underliden i den meest uhyre Mængde. De

talrige, hurtigt paa hinanden folgende Generationer finde ikke

længere Plads til Anlæggelse af deres Redegange paa de Steder,

der ellers forlrinsviis benyttes hertil, og nodes da til ogsaa at

anbringe dem paa de (ivrige Legemsdele, der sædvanligt forskaa-

nes for Redegange. Ved den bestandige Irritation frembringe

Midderne tillige en yderst hurtig Nydannelse af Overhudsele-

menter, medens dennes ældre af talrige korte Gallerier og Huler

gjennemstrogne Lag med de uddode Stammodre til yngre Gene-

rationer stodes udad, men blive hængende ved de underliggende

Lag paa Grund af den gjennem den poriise Masse nedenfra gjen-

nemsivende Vædske. Heri, i denne Skorpedannelse, ligger denne

Fnatforms, Skorp efn a Itets*^ (Se. norvegica Boeckii, Hebra;

Se. crustosa, Fuchs; Se. crustacea, Sec.-Fer.) egenlige Charak-

(Z. d. G. d, A. zu Wien. VIU. I.

Navnet Crustae for djsse Overhuds

I rigtigst s



terer, dernæst i Fnattets overordentlige Udbredning og Redegan-

genes Forekomst i usædvanlige Regioner. Skorpefnattet er saa-

ledes kun en meget indgroet, tilmed sjelden, excessiv Ud-

viklingsgrad af det sædvanlige Fnat, der svarer til den skorpede

Form, hvormed (Sarcoptes-) Fnattet altid ender hos vore al-

mindelige Huusdyr, saaledes ogsaa hos Hesten, Svinet, Hunden

og Katten saavelsorn hos Kaninen.

Denne Fnatform er hidtil kun iagttaget i faa Tilfælde, som

have været spredte over hele Europa; det storste Antal to) har

Norge med sin stærkt fnatbefængte Landbefolkning leveret*); der-

næst Melleratydskland (4), dernæst Frankrig (1), Constantinopel

(1) og Sverrig (1), og endelig har Danmark nu ogsaa havt eet

Tilfælde at opvise**). — I Norge, paa Island og Færoerne og paa

Gronland***), i det Hele i saadanne Egne, hvor Befolkningen er

meget ureenlig, ville saadanne Tilfælde vistnok hyppigere kunne

der dos ''a'- l'ereist c. 92 norske Mile, <lervcd besiigt 37 Landsbyer (mel-
lem Christiania og Bergen) og iindersogt mere end 400 voxne og unge

ligefra Faltebarnet til Oldingen ere fnattede. lovrigt synes Nordmæn-
dene selv at være Iigesaa lidt bekjendte med disse Forbold, som vi med
Hensyn til de tilsvarende paa Island og Færoerne; idetmindste synes
noiagtigere trykte Efterretninger derom ikke at foreligge. Iden vedKatur-
forskermodet i Christiania (Forh. p. 55) fra den norske Afdeling afden medi-
cinskeSections permanente Comitee afgivne Beretning siges: „Fnat meget
udbredt! Bergens Stift og i Nordland". I Bidenkap's Reiseberetning (N.

Mgz. f. L. 2 Rk. XII (1858). p. 417) anfores Reenlighedsforholdene hos
Landalmuen at være meget usle og Sæbe kun at anvendes tit Barbering,
til Vadskning bruges derimod Lud og derfor vadskes Linned og Klæder
sjeldent; det vilde under saadanne Omstændigheder ikke egenlig kunne

Beretning aldeles Intet. Greve (Beskr. over Forholdene ved Nordre
Fiske. 1. c. XIII (1859J. p. 245) „saa meget mindre Fnat, end han havde
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findes, fremfor andre Steder maaskee dog i det smudsige og

saa stærkt Syphilis-bcfængte Italiens Sostæder.

Det tor sikkerlig antages, at saadanne Udviklingsgrader

af Fnat altid ere forekomne , og i tidligere Tider under de

lavere Klassers ulige slettere sanitaire Forhold formodentlig langt

hyppigere, dengang ere de imidlertid vel blevne inddragne under

andre Categorier af Hudlidelser, ligesom en stor Deel af det for

endnu ikke mange Aar siden hos os saa berygtede „jydske Bun-

Christianiamodet 1844, at Danielssen gjorde opmærksom paa en

saadan eiendoraraelig Udviklingsform af Fnattet; senere ere, som

anfort, en Deel lignende Tilfælde blevne bekjendte, uden at et

eneste dog har været omhyggeligt undersogt.

I de iagttagne Tilfælde af Skorpefnat^ vides Fnattet at have

bestaaet i flere, undertiden i mange Aar; enkelte Patienter vidste

end ikke, om de nogensinde havde været frie derfor. I flere af Til-

fældene vare Redegange af sædvanlig Art og hele den sædvanlige

Fnaternption samtidigt tilstede, undertiden endogsaa i Ansigtet;

i andre Tilfælde, hvor Saadant ikke udtrykkeligt angives, sees

Hudens Tilstand dog at have været saaledes, at sædvanlig Fnat

neppe kan have manglet. Undertiden havde Patientens Nærmeste

i længere Tid lidt af sædvanlig Fnat, uden at det lod sig be-

stemme, om dette hidrorle fra den Skorpefnattede, hvilket er

sandsynligt, eller han var smittet af dem; i flere Tilfælde vides

Patienter derimod med Sikkerhed at have smittet alle dem, der

laae i deres Nærhed, ligesom det Samme ved den af mig iagt-

tagne Patient skeete med en Dreng, der laa ligeoverfor ham og

undertiden gik ham lidt tilhaande. — SÆor/jerne have været fundne

udbredte over de raeest forskjellige Legemsdele og sædvanligviis

paa mange Steder hos det samme Individ; sjeldnere have de

været indskrænkede til ganske enkelte Localiteter som Haand-

fladerne eller Albuer og Knæe. Hyppigst ere Skorperne fore-

komne paa Haandledde, Albuer, Knæe, Nates, altsaa paa Fnattets

Loci electi; sjeldnere har Ansigtet været angrebet især Tindinger

og Oienbryn. Sædvanligt have Skorperne været af mindre Ud-



strækning (fra faa Linier til en Tomme eller lidt clerover)^ kun

paa Hovedbunden er en storre, sammenhængende Skorpeflade

iagttaget. Sædvanlig have de kun naaet en Tykkelse af faa

(V2—3) Linier, meget sjeldnere den colossale Storrelse af ^/3--2";

deres Farve har varieret fra kridhvid til graagron eller smudsig

brunlig-guul. I Skorperne har kun en enkelt Undersoger fundet

Gange, ikke destomindre ere de tydelige nok, og denne Charak-

teer, ved hvilken man ogsaa har villet hævde de iboende Dyr en

specifisk Forskjelligbed fra den sædvanlige Art, er saaledes ikke

Hebra) stottede en saadan Antagelse. I Skorperne have næsten

alle nyere Undersogere fundet Masser af Æg i forskjellige Ud-

viklingsstadier og af levende Midder (S. hominis, Rasp.) for-

nemmelig unge Individer og Hunner. \ flere af de iagttagne

Tilfælde udhæves den Hurtighed, hvormed Skorperne dannede sig

paany, ogsaa vort afgav et hoist mærkeligt Beviis herpaa *J Ved

Tilstedeværelse af Skorpefnat i Hovedbunden have et Par Under-

sogere seet Haarene gaae af med Skorperne (ganske som ved de

af Epiphyter afhængige Sygdomme i Hovedbunden), i vort Til-

fælde var Haarvæxten i Modsætning hertil aldeles uskadt, og Haa-

rene skode under hele Affectionens Forlob kraftigt frem gjennem

Skorpelaget og bleve ved Aflosningen af dette siddende i Hoved-

bunden. Neglene ere i enkelte Tilfælde fundne gryphotisk foran-

drede (paa lignende Maade som det ogsaa ofte skeer ved Til-

stedeværelse af vegetabilske Parasiter), endogsaa til aldeles ufor-

melige Legemer; noiagtigere Undersogelse af dem mangler. I

alle Tilfælde udhæves særligt den overordentlige Å'/oe, dog synes

denne ikke i noget at have været saa stærk som i vort. I et

Par Tilfælde omtales stor Afmagring at være indtraadt under

Forlobet af Sygdommen, men den tabte sig atter ved Helbredel-

sen. De skorpefnattede Individer vare sædvanlig usle og stetnte-



e, slcive og apathiske.

kraftigt Subject.

Lderi nærmere at gaae ind paa Detaillen af Undersogelsen

af den ovenfor omtalte skorpefnattede Patient*), skulle vi kun

bemærke, at han led af sædvanlig Fnateruption, men desforuden

næsten overalt paa Legemet frcmbod Spor til eller en udviklet

eiendoramelig tor Skorpedannelse, som indeholdt Midder og Mid-

dedele eller i det Hele efter en lille Maalestok gjengav det

Samme, som eftervistes ved Undersogelsen af et over hele den

behaarede Deel af Hovedet udbredt Skorpelag.

Dette Skorpelags Tykkelse var storst ned imod Nakken, hvor

det udgjorde c. 3 mm. (o: næsten 1^'"), paa enkelte Steder endog

4^ mm.
; det var over hele Issen kun meget lidt tyndere, tyndest

blev det i Pande- og Tindingeregionerne, hvor det belob sig til

c. li mm. og tabte sig med en hurtigt aftagende Rand, der tem-

melig jævnt gik over i den til Skorperanden stodende Hudflade.

Skorpelaget hang saa fast lil Hovedbunden, at denne ved

Aflåsningen af Stykker af det (med Pincetten) blev blodig. Efter

saadan Borttagelse af et Parti af Skorpen saaes Haarbunden der-

for rod, lildeels blodende, fiint knudret og dækkedes strax af

udtrædende klar, tynd Vædske; Haarene^ der ved Fralosningen

af Skorperne bleve siddende paa deres Plads og ragede frem af

de sraaa Fordybninger i Haarbunden, vare tildeels hvide, men

baade de og deres Skeder viste sig iovrigt fuldkommen sunde.

Nede paa Haarbunden og tildeels ogsaa paa den samme nærmest

liggende Deel af Haarstubbene bevægede talrige, allerede ved

Undersegelsen raed Loupen i Storrelse indbyrdes temmelig for-

skjellige Midder sig ret livligt om, selve Huden viste intet Spor til

Gange**). — De afleste Skorper vare af Barkconsistens, og i det

Hele temmelig sprode; Massen var hvidlig, kun enkelte Steder

gulig, tildeels ogsaa med enkelte indsprængte blodfarvede Par-

*} for denne henvises til H. T. Nr. .50. p. 197.
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tier; Substansen var temmelig tæt, poros, haardere paa den frie

Flade, blodere i Dyhden, saaledes dog at det relative Forhold af

det blodere og haardere Parti paa forskjellige Steder ei var lidet

forskjelligt; hvor Skorpelaget var tykkere, fandtes det haarde Lag

altid af betydelig Tykkelse. Den overste Flade var forholdsviis

glat, gjennemboret af tætstaaende flne Aabninger, som vare frem-

bragte, idet Haarene bleve hængende i deres Sække under Fra-

losningen af Skorperne. Underfladen var meget ujævn og greb

med talrige smaa Ophoininger ind i Fordybningerne paa Haar-

biinden, ogsaa her saaes de fine Aabninger for Haarene, ligesom

ogsaa talrige korte Halvkanaler og fine Porer, der fortsatte sig i

indbyrdes communicerende, uregelmæssige Huler og Gallerier,

der i alle Retninger gjennemstroge Skorpelaget; talrige Midder

bevægede sig her om mellem Ujævnhederne og bleve hængende

ved Fingeren, naar denne trykkedes imod eller gled hen over

Skorpens Underside.

/ Lobet af et Par Dage fraloste jeg stykkeviis den storste

Deel af Skorpen paa Hovedbunden, som imidlertid 4 Dage der-

efter atter var regenereret til en Tykkelse af |— 1 mm. De ny-

dannede Skorper vare meget blodere i Substansen end de op-

rindelige, kunde derfor kun losnes i smaa Stykker men iovrigt tem-

melig let, dog fulgtes Fralosningen af disse ogsaa af ringe Blodning.

Disse Skorper forholdt sig iovrigt ganske som de oprindelige,

under dem saaes ligeledes en Mængde levende Midder, ligesom

saadanne ogsaa et Par Gange iagttoges udvendigt paa Skorperne

og paa de af disse fremragende Haarstubbe.

Vi skulle med Hensyn til dette ulykkelige Individ endnu

kun bemærke, at han i den meest utrolige Grad led af en til

alle Legemets Dele udbredt Kloe j han blev underkastet en Be-

handling, der var paa Veie til at helbrede ham, da en tilfældigt

indtraadt Lungebetændelse, der formodentlig var fremkaldt der-

ved, at han for bedre at kunne kloe sig laa nogen, gjorde Ende

paa hans Liv,
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Jeg maa meget beklage ikke tilstrækkelig at have benyttet

den rige Leilighcd, der frembod sig til at gjore Iagttagelser paa

deres indre Bygning.

al disse vare opblodte i Vand , men sædvanligviis efter Be-

handling med kaustisk Ammoniak. Undersogelseii foreloges med

et af de Smith-Beck & Beck'ske Instrumenter; ved Maalingerne

(der toges med Ocularmikrometer) kunde en ringe Sammen-

trykning af de undersogte Dele og Dyr naturiigviis ikke undgaaes.

Ved den mikroskopiske Undersogelse viste Skorpernes Sub-

stans sig dannet af Epidermoidalceller med isprængte Exsudat-

legemer og moleculair Masse meest af fidtagtig Natur; hist og

her saaes den blodblandet (med tydelige, i Grupper samlede

Blodlegemer) eller blodfarvet, men — var heelt igjennem og

næsten overalt gjennemtrængt af en uendelig Mængde Excremen-

ter af Fnatmidder, af Æggeskaller og Æg (meest paa et temme-

lig fremskredet Udviklingstrin)^ af næsten hele Middepandsere

eller Stykker af saadanne og af fuldstændige meest dode Mid-

der: disse sidste samt Stykker af og Levninger efter dem ud-

gjorde saaledes den langt overveiende Deel af Skorpemassen.

Et Stykke af den ældste (overfladiske), tætte Deel af Skorpe-

laget af c. I mm. Cubikmaal og veiende 0,0008 Gram inde-

holdt 2 Hunner, 8 sexbenede Unger, 21 sliirre og mindre Styk-

ker af forskjellige Individer (Unger og ganske enkelte Hunner),

6 Æg, 53 Æggeskaller og c. 1030 storre eller mindre Excre-

mentknoller. Et Stykke af det underste Lag af c. ''•4 mm. Cu-

bikmaal og 0,0005 Gram vægtigt, var mindre rigt paa Dyre-

levninger; der fandtes een ottebenet og 2 sexbenede Unger,

14 Stykker af unge Individer, 2 Æg, 20 Æggeskaller og c. 650

Excrementknoller. Den tættere^ haarde Deel af Skorpemassen

indeholdt ingen levende Midder og viste ingen tydelige Gange,

dog saaes Æggeskaller og Excrementer ofte sammentrængte i

langstrakte uregelmæssige Grupper. I den blodere Deel derimod

saaes talrige og tydelige Smaahuler, i hvilke yngre Individer syn-



tes at afvente Hudstiftningen; ofte iagttoges fremdeles kortere

eller længere, undertirlen S-formigt boiede Gallerier, især let kjcn-

delige ved de rækkeordnede, ofte parviis afsatte Æg (af hvilke

der taltes indtil 16 i en Gang) og ved de tæt sammentrængte

Excrcmentknoller, i enkelte Tilfælde saaes desuden en dod Hun

i Enden af Gangen; — oftest vare Gangene dog ikke tydelige

som saadanne, men kun antydede ved de sammentrængte Ex-

crementer og Æg. I de dybeste og blodeste Lag af Skorpemas-

sen, under Flud-Skeletter af uddiide Generationer og friske Lig af

de nærmeste Slægter tumlede en Masse levende Individer sig om-

kring deels i Huler og Gange, deels rodende mellem Skorpe-

lagets Smaadele, deels frit paa Underfladen af Skorpen. De Heste

vare sex- og otte-benede Unger, færre udviklede Hunner og

Hanner ; de forekom i de dybeste Skorpelag saa talrige, a( der

i Synsfeldtet af 1" Objectivet paa een Gang kunde sees indtil 9

Individer, foruden Æg og en Deel Excrementer. Det vil derfor

være fra saadanne Tilfælde af Skorpefnat, at Undersogelserne

over Fnatmidden maae hente deres Materiale, som vil frembyde

sig let og saa at sige i ubegrændset Quantitet.

Excrementeme ere af meget ubestemt Form og meget vexiende

Storrelsc; de ere for det meste runde eller uregelmæssigt af-

lange, glatte eller ujævne, guulLruunlige, fiint granulerede, idet

de bestaae af fine Korn med enkelte iblandede storre; deres

storste Diameter varierede mellem 0,007— 0,06 mm. (en enkelt

Gang saaes en Knol af 0,16 mm. Længde). De forandredes ikke

ved concentreret Salt- eller Eddikesyre, saalidt som ved kaustisk

Ammoniak eller Aether.

Æggene ere næsten ovale ,
den længste Diameter udgjor

0,15—0,16 mm. (sjeldnere knnO,13mm.), den transverselle 0,10

—0,11 mm.; Æggeskallen er temmelig tyk, næsten farvelos og

lader Fosteret skinne saa tydeligt igjennem , at de grovere

Træk af sammes Udviklingshistorie temmelig let lade sig for-

folge lige fra de forstc Anlæg til Hoved og Lemmer op til

det Stadium , hvor det som fuldt udviklet , sexbenet Unge

sees liggende med krydsede Bagbeen indeni Æggeskallen. Æg



af et af de tidligere Udviklingstrin iagttoges forholdsviis sjeldenl,

mellem 336 Æg fandtes kun 86 saadanne; ofte scos alle Ud-

viklingsstadier repræsenterede igjennem de talrige i den samme

Redegang indesluttede Æg. Ægget aabner sig for at lade Un-

gerne træde frem — sædvanligviis, dog ikke altid — ved to,

meest ulige lange, diametralt ligefor hinanden liggende Længde-

spalter og sees, efter at Ungen har forladt del, ligesom noget

sammenskrumpet med flere stærke, paalangs lohende Folder mellem

disse Spalter.

De overalt i Skorpelaget i saa stor Mængde indleirede Styk-

ker og Dele af Midderne (Sarc. honimis, Rasp.)*) ere for aller-

storste Delen kun Producter af deres forskjellige Hudskiftninger;

de ere meget ioinefaldende ved de paa Dyrets BugOade værende

horngule Lister, til hvilke Lemmerne stotte sig, saavelsom ved

Extremiteternes guulladne Ledringe. De sees deels som fuld-

stændige eller næsten fuldstændige Chitinpandsere (med vedhæn-

gende Lemmer), deels kun som Forkrop med Forlemmer eller

Bagkrop med Bnglemmer, eller som enkelte losrevne Lemmer

eller Par af Baglcmmer eller endelig som Rygpandsere alene.

Sjeldnere hidriirte disse Stykker fra dode Individer, der næsten

alle vare hele, kun sjeldent viste Hovedet eller enkelte af (For-)

Lemmerne ganske eller halvt afrevne; forsaavidt saadanne vare

Hunner, vare de næsten alle uden Æg.

Midderne vise sig ved flygtigere Betragtning under tre for-

skjellige Grundformer, deels som ottebenede Individer med Suge-

skaal paa det ene Par Baglemmer (Hanner), deels med otte Been

og Borster paa begge Par Baglemmer, endelig med kun sex Been.

Undersogerne, baade Zoologer og Læger, bemærke, at de sexbe-

ailske, Sarc. hoiiiin



nede Unger ved »ludskiftning faae et Par Lemmer lil, men an-

give iovrigt intet Adskillelsesmærke mellem de ottebenede Unger

og Hunnerne, en stor Deel af hine ere derved blevne opfattede

som Hunner, og Antallet af disse sidste baade absolut og i

Forhold til Hannerne saaledes blevet sat altfor hoit. Den fol-

gende Undersogelse vil paavise sitkre Characterer til Adskillelse

af Hunner ogUnger. — Jeg har desværre ikke kunnet indlade mig paa

en i morphologiske og anatomiske Detailler dybere indgaaende Un-

dersogelse over dette smukke og mærkelige lille Dyr, som hidtil

har været saa lidt grundigt behandlet, ikke alene i anatomisk,

men ogsaa i zoologisk Henseende, saa at der end ikke foreligger

en eneste naturtro Afbildning af det*). Idet jeg iovrigt for Dy-

rets almindelige Formforhold maa henvise til de sædvanlige Be-

skrivelser (og til min Artikel i Hosp. Tid. 4859. Nr.29p. 114), skal

jeg i det Folgende kun omtale enkelte Punkter af dets Bygning

og Formforhold i de forskjellige Alders- og Kjonsphaser og ud-

hæve et og andet, som hidtil har været overseet, men fornem-

melig henvise til de denne Meddelelse ledsagende Figurer, der

i alle giovere Detailler ere optagne med Camera lucida ved c.

350 Ganges Forstorrelse og af mig selv overforte paa Træet.

Vi skulle forst gjore opmærksom paa adskillige, hidtil for

en meget stor Deel aldeles overseete Forhold, der ere fælles

for alle Individer. Undersogelsen af Munddelene, der horer til

de meget vanskelige Opgaver for den mikroskopiske Dissection,

pail, Eichstedt, G. Simon, Danielssen, Cazenave, Hebra, Bouiguisnon,

Afbildningerne har kunnet afgjore Sporgsmaaiet om Identiteten af det

ved det sædvanlige og ved Skorpe Fnat forekommende Dyr. Det bliver

ved saadan Undersogelse ogsaa begribeligt, at Gerlach (Kratze u. Råude.

1857. p. 73, 137) ingen Forskjel har kunnet paavise mellem Menneskets,

Hestens og Svinets iskkerlig (og som ogsaa Gerlach mener) forskjelligar

„etudes d'hist. natur, au microscope" skulle der (Arch. genér. Septbr.

1859 p. 372) derimod findes vellykkede Fremstillinger af Fnalmidder.
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fterviste 3 Par constante Foletraade*). I Nakken d. e. 'paa den

forreste Deel af Ryggen (ikke paa Hovedet) sees de to smukke

korte, indleddede, af Daniclssen (traité de la Spedalskhed, p.

235. pi. XXIV. f, 2.) forst paaviiste Borster**). Lemmerne slotte

sig til og ere indleddede paa faste Chitinlisler (epimera, autt.),

de indre Forbeen til en fælleds, oventil gaffeldeelt, de ydre hver

til sin; disse 3 Lister ere hos Hunner og Unger klijftede i Bag-

enden. Bagleramerne ere ligeledes indleddede hvert paa sin

Liste, men denne er kortere og tyndere end Forlemmernes.

Den til de ydre Bagbeen horende ligesom afgiver en kort Green,

den til de indre en meget lang, lige eller krummet, som allerede

Eichstedt (I. c. p. 266. f. 7 b) havde seet, men mistydet, og paa

hvilken Danielssen (1. c. p. 235) da nærmere henledede Op-

mærksomheden, idet han dog feilagtigt opfattede den som en

„stiv Borste". Lemmerne have 4 Led og et Kloled, som sam-

mensættes af en dobbelt^ kraftig, stærkt krummet Klo med et

mellem Kloerne liggende Empodium, der enten er udviklet til en

Sugeskaal med lang, uleddet Stilk eller til en (enkelt) lang, spidst

tillobende Borste; hvert af Forlemmernes Led bærer et constant

Antal meget lange, temmelig fine Foleborster (i Alt tælles 6

lange og en kort), og desuden udgaae fra Rygsiden af de 2

sidste Led paa de yderste Forbeen 2, paa de inderste 3 stivere,

kortere og sædvanligt krummede Borster. Grundleddet af de

yderste Bagbeen bærer en lille indleddet Borste, det af de indre

; Fi«. 12 (ikke derimod de andre) viser saaledes ogsaa de

over Munddelene hos Sarcoptiderne (hvormed dog ve

s de for Undersogelsen meget lettere tilgjængelige Der-

undersogte, og Tydningen

'e\ derfor ofte ikke mulig,

nde Onbatidcr (hist. nat.

, 381. pi. XXIV-XXXIII)
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viser ingen saadan; Bagbenenes Kloled er forsynet med 2—3
yderst fine korte Borsfer, som meget let oversees. Sugeskaa-

lene i Fodspidserne ere alle meget stærkt udviklede og meget

ziirlige. — Paa Bugsiden sees foran den store Indsnoring mellem

For- og Bagkroppen altid 2 korte Borster, bag den hos alle

Individer 2 Par (og hos de fuldvoxne endnu et tredie), i Le-

gemsranden sees 2 (hos de fuldtudviklede 3) Par Borster. De

lange Rygtorne ere enten spidse i Enden eller undertiden ligesom

tveklovede (saaledes som ogsaa nævnt og tegnet hos Eichstedt,

1. c. p. 266. f. 14). De gamle Hunner ere guulfarvede, de yngre

og Hannerne lysere, Ungerne ere næslen farveliise.

Hannerne ere noget mindre end Hunnerne; hos 13 Individer

udgjorde Længden 0,25 mm., Breden 0,16—0,20 (sædvanligviis

0,18); hos 13 andre belob den forste sig til 0,22—0,23 mm.,

den sidste til 0,16-0,18 mm. Hoved og Forbenene ere tem-

melig store. Bagkroppen udgjor ikke Halvdelen af Legemets

Længde, og Baglemmerne naae derfor nær ud mod Randen.

Listerne til Forlemmerne afvige i Spidsen lidt fra den sædvanlige

Form, de til Baglemmerne ere parviis sammensmeltede. Em-
podiet paa de indre Bagbeen er udviklet til en stilket Sugeskaal

(hvis uleddede Stilk er kortere end Forbenenes); under Stilkens

Rodparti sees en lille Pude, som ofte var lidt indtrykt i Midten,

saa at den lignede en Sugeskaal. Mellem de indre Bagbeen

sees det stærkt udviklede Stotteapparat for Kjonsorganerne; sam-

mes inderste Deel ligner næsten 2 oventil forenede Skovle, den

mellemste Deel saaes flere Gange nedslaaet og saaledes frem-

trædende fra OverQaden*); ved Spidsen af de længste Buer i

oiei' I BagKroppens Kand til.sledeværendeSugeskai

ilsom hos Ungeiue paa et vist Stadium. Den
s saa meget sandsynligere, som der idetmindste

» Sugeskaalene findes et til det ydre gaffeidann
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delte Apparat findes et Par meget smaa indicddede Borster, som

let oversees. Ryggen er ikke næsten glat, men viser (foruden

de 2 lange Borster og de 3 Par korte tykke Kegler i Skulder-

regionerne) paa Bagkroppen ud til iiver Side en Skraarække al

sædvanlig 3 til 4 storre trekantede, og længere tilbage flere afrun-

dede Skæl (hvilke sidste ofte skinne igjennem paa Bugsiden [s.

fig- 1]) og talrige mellemliggende rundtakkede Folder, allsaa Kor-

hold, der stærkt minde om dem hos de sexhcncde Unger; der

findes, ikke 14, men 12 lange Tonic.

Hunnernes Længde beliib sig (paa honimod 40 maalte Indi-

vider) til [0,27—0,30—] 0,39-0,43 mm., Breden til [0,20-

0,25—] 0,30- 0,32 mm. ; Hoiden udgjorde (paa 5 middelstore

Individer, som tilfældigt laae i en saadan Stilling, at denne Maa-

ling kunde foretages) c. 0,08—0,09 ram. Det listeformige Støtte-

apparat for Lemmerne er mindre stærkt udviklet end hos Han-

nerne, og Leraraerne forholdsviis spinklere; Empodiet paa begge

Par Bagbeen er traaddannet. Paa Bugfladen bag Spidsen af

Forlemmernes Epimerer sees den zirligt boiede Genitalspalte.

med et Par smaa indleddede Torne foran samme. Lige bag

Spalten sees skinnende gjennera Legemsvæggen et lille, eiendom-

melig udviklet, chitiniscret Apparat, som bestaaer af to Par fortil

forenede Lister, der ganske enkelte Gange saaes gabende vidt

fra hinanden*). Bagkroppen er forholdsviis storre end hos Han-

svarende lille Organ, som o<jsaa synes antydet paa flere af Gerlac

Figurer. — Tilfældet vilde, at jeg en Gang traf en Hun liggende ov

paa en Han, netop saaledes som Hebra (I. c. p. 36- tab. f. 3) afbil

det; jeg kan imidlertid paa det Bestemteste paastaae, at dette kun

en tilfældig Leiring af disse lo Individer under Objectivet og ikke noj

Parring; den Forestilling paatrænger sig iovrigt ogsaa, at c« Ung<

sidste Stadium med den indenfor sammes Pandser udviklede Han ku

have foreligget Hebra, der da rigtignok maatte have bagefter paa

guren anbragt adskillige de udviklede Hunner tilkommende Attribute

•) Dette Apparat findes antydet hos Eichstedt (I. c. p. 266. f. 7 a). H

nernes Gcnilalaabning henlægges ellers af Undersogernc sædvanlig

Legemets Bagende; dog har allerede Bourguignon seet den omf

Spalte, ligesom Hebra (Z. d. G. d. A. zu Wien IX. 2 [1853] p. 36. I



nen*). Hele Rygsiden sees fra Egnen af de 3 korte Torne tæt be-

dækket med flade, trekantede Smaaskæl ; længere tilbage sees

de 14 længere næsten cylindriske Torne, stillede i 4 Rækker.

Ungerne adskille sig fra Hunnerne foruden ved deres mindre

Storrelse fornemmelig ved Mangelen af den angivne Genitalspalte

med det dertil horende lille Borstepar, saavelsom derved, at Hud-

folderne mellem Baglemmerne danne Vinkler og ikke Buer, hvor-

med da folger Manglen af de mellem de inderste Par Baglem-

mer liggende smaa Borster, (som ikke hos de sexbenede Unger

maae forvexles med de mellem de indre og ydre Baglemmer lig-

gende). Heri og ikke i Antallet af Lemmerne ligge Charaktererne

til Adskillelsen af Hunner og Unger. Ungernes Storrelse varie-

rede gjennem de forskjellige Stadier (paa 55 maalte Individer)

fra 0,11 mm. Længde og 0,09 mm. Brede op til en Længde af

0,22-0,38 ram. og en Brede af 0,14—0,16—0,22 mm. — De

af Eichstedt, Bourguignon, Gudden og Gerlach givne Fremstillin-

ger af Fnatyngelens Hudskiftninger eller „Metamorphoser* ere

aldeles feilagtige; saaledes som den folgende Undersogelsc skal

vise, gjennemgaae Ungerne tre Stadier og fremgaae af del sidste

med deres blivende Form som Hanner eller Hunner, — I det forste

Stadium ere Ungerne mindst (sjeldent af mere end 0,16 mm.

Længde**), de ere sexbenede og have kun to (de længere in-

derste) Borster i Legemets Bagrand; — Ryggen er fra Skulder-

rigtigt. Ogsaa Gerlach (I. c. p. 50, 142. t. II. f, II.) vil hos Hundei

Saicoptes i Bagenden have seet 2 hule fremstaaende Cylindre, saaledi

) 1 meget enkelte (2) Tilfælde saaes midt imellem Legemsranden og t

sædvanlige smaa Borster mellem Bagbenene et Par tætstaaende, yder

smaa indleddede Borster, ligesom der 2 Gange iagttoges en lang Bors

paa Ryggen mellem de 3 korte pyramidale Torne; et Par Gange saa

kun 12 Torne uden at (hvad ellers ikke saa sjeldent findes) nogen v

afbrækket. Derimod saaes aldrig de af Gerlach (1. c. p. 47. t. I. f. I

paapegede Borsier udenfor Epimererne af de ydre Forbeen og ligesi

lidt de af samme Forfatter (p. 47. t. 1. f. 1.) angivne lange Borster on

trent midt paa Ryggen.

O »og saaes ganske enkelte af indtil 0,28 mm. Længde.



egnen bedækket med rundtakkede Folder og de sædvanlige Skæl,

der især ere udviklede ud imod Legemets Sider; bagtil vise sig

10 indleddede Torne. Indenfor denne Form udvikler sig dcrpaa

den folgende, som saaledes paa mange Individer sees med krydsede

Bagbeenspar skinnende gjennera Pandseret af hiin ; delte brister

paa Bugfladen og lader en ottebenet Unge træde frem af det

sexbenede Hylster. Ofte saaes denne (hvilket ogsaa gjælder den

tolgende) Ungeform liggende med sit Hoved mod Bagenden af

den tidligere, og maaskee dreier Ungen sig altid paa denne

Maade indenfor Pandseret for at komme til at træde frem paa

eller ved Bagkroppen, som lettere gjeniiembrydes; selve Frem-

trædningen paa denne Maade iagttoges flere Gange. Ungerne af

det andet Stadium ere i Begyndelsen endnu neppe storre end de

forrige (senere sædvanligviis af 0,2-0,25 mm. Længde), olie-

benede (som Hunnerne), med 4 Borster i Bagranden, med lak-

kede Folder og talrige Smaaskæl og have 12 Torne. Indenfor

Pandseret af denne Form udvikler sig nu paa lignende Maade

Ungen af tredie Stadium, der saaledes ofte sees liggende med lo

Par krydsede Baglemmer indenfor den beskrevne oltebenede

Unge. Ungerne af tredie Stadium ere de storste (sædvanligviis

af 0,28 mm. Længde), og afvige kun deri fra de forrige, at de

bære 14 Torne paa Ryggen*); i disse udvikler sig endelig den

fuldstændige Form, og det var unægteligt hoist forunderligt at see

Hanner ligge indenfor Pandseret af en Form, som man efter de

gængse Forestillinger maatle betragte som Hun, saamegel mere som

de nyere Erfaringer med Hensyn til Parlhenogenese og Udviklings-

forhold i Almindelighed selv for de hiiiere Articulalers Vedkom-

mende ikke turde berettige til ganske let at afvise et selv til-

syneladende anomalt og lovstridigt Forefund. Den færdigtdannede

Hun saaes meget ofte indenfor Unge-Pandseret, sjeldnere (i Alt

kun c. 20 Gange) iagttoges Hannen deri. en enkelt Gang ifærd
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Med Hensyn til de anatomiske Forhold har jeg kun saare

Lidt at lilfoie til det Lidet, som derom er bekjendt; Undrrso-

gelsen ved forskjellig Præparationsraaade, saaledes ogsaa efter

Behandling med peruviansk Balsom, som rigtignok gjor det tem-

melig tykke Pandser mere gjennemsigtigt, gav næsten ikke noget

forskjellig Resultat. Ganske enkelte Gange saaes i den forreste

Deel af Legemet en glandulos, lidt grenet, som det synes, sig

ind i Hovedet fortsættende Masse. Hos alle Individer saaes

gjennem Rygsiden i nogen Afstand fra Hovedet et lille hrillefor-

migt, chitiniseret, guligt Organ af c. 0,0127 mm. Brede, sam-

mensat af to sammenstodende Ringe; dette Organ laa under

Pandseret, men i enkelte Tilfælde saa nær til det, at det næsten

saa ud, som det kunde være de forenede Peritremer af Trachee-

aabninger*). Gjennem Midten af Forkroppen skinnede paa Ryg-

siden, altid hos Hannerne, mindre tydeligt hos andre Individer,

et vaahenskjoldformigt, ligesom fiint punkteret Organ, som jeg

maa ansee for Maven**); fra sammes bageste Deel syntes Tar-

men at fortsætte sig næsten uden Boining ned til Analspalten.

Ved Legemets Bagende, ud til Siderne for denne sidste Aabning,

saaes undertiden et glandulost noget grenet Organ, og hos Han-

nerne enkelte Gange et slorre, rundagtigt, fiint punkteret Legeme.

Hunner med tydelige Æg ere ikke saa hyppige, som det sædvan-

ligt angives (Eichstedt [I. c. p. 265] mener endog, at hvert tredic

Individ er med Æg); af 347 Hunner, som jeg i denne Anlcd-

1 foreliggende Angivelser om 1

FeiUageiser. Ogsaa Ori batiderne bære Tracheea,åbningerne fortil pa

Forkroppens 1Rygside. - Det har

vor 'deTre m'"J"

'"""^' '' ^'''''

Tracheer, sot,1 dog ellers

eiendommelige Bygning ere lelte nok at opdage og let kunn. folges t

selv meget skjiulte stigmat;,;deterr] ligt, atSarcoptidern

ere hudaande. omtalte Dobbeltring kun

Muskler til Hovedet!

) Dennes Form er vistnok e„ Antydniing til de hos Arachniderne ellers sa

hyppige Forla?ngeiser ud imod eller ind i Extremile terne.

Enkelte Gange forekom det mig, !jt der i Mavehuulheden fandtes Styk

kerafEpuler.nisskæl.



ning har undersogt, havde kun 137 Æg; der sees meget sjeldent

mere end eet Æg, hvilket kun er lidt mindre end de afsatte, dog

iagttoges (mod Eichsteds Angivelse [1. c. p. 106] og mod Hebra

[I. c. p. 37]), der mellem „flere tusinde* Midder aldrig fandt

nogen med mere end eet Æg) enkelte Gange 2 og 3, een Gang

endog 4, med Undtagelse af det ene vare de andre af meget

mindre Storrelse; een Gang saaes Udskydningen af et Æg gjen-

nem den vidlgabende Kjonsspalte.

Med Hensyn til Hyppighedsforholdet mellem begge h'joti have

Undersogernes Angivelser varieret hoist betydeligt; Bourguignon

meente, al der kun fandtes een Han for ti Hunner, og efter

Gerlach's (I. c. p. 50) Undersiigelser over vore Huusdyrs Sar-

copter skulde denne Angivelse endogsaa være for hoi, og Han-

nerne, der ved det almindelige Fnat rigtignok ere meget vanske-

ligere at finde end Hunnerne, skulde saaledes være meget sjcldne.

I Modsætning hertil saa Hebra (Zeitschr. d. Ges. d. A. zu Wien.

IX. 1 [1853] p. 70) ved et Tilfælde af Skorpefnat „talrige"

Hanner, paa hvilken Angivelse der imidlertid ikke kan lægges

nogen Vægt, da han dengang aabenbart aldeles ikke har opfattet

Hannernes væsenligsle Charakterer; ogsaa i et af Fuchs (Z. d.

G. d. A. zu W. IX. 1 [1853.] p. 69. — Henle u. Pfeufifer. Z.

f. w. M. Neue Foige. Hl. 2 [1853.] p. 261.) beskrevet

lignende Tilfælde forekom Hanner hyppigt nok , og senere

(1. c. IX. 2. p. 35—36) vil Hebra endogsaa have seel

Mængdeforholdet mellem unge og udviklede Individer samt mellem

Hanner og Hunner saaledes, at Hunnerne kun vare dobbelt saa

hyppige som Hannerne og Ungerne, men ligesaa talrige som

Æggene, og til omtrent samme Resultat kom ogsaa Boeck (Boeck

«fe Danielssen, Samling af Iagttagelser over Hudens Sygdomme

[Rec. d'observ. sur les mal. de la peauj. 1 Hefte [185.5]. p. 3)

ved Undersogelse af et af sine Tilfælde. Disse Angivelser ere

feilagtige og tildeels naturligt fremgaaede af Misforstaaelse af

Charaktererne for Hunnerne, hvorved man kun har opfattet de

sexbenede Individer som Unger. Mellem 4268 iagttagne Dyr

fandt jeg kun 322 Hanner a: lidt mere end 7V2 % af alle Individer



vare Hanner; af 560 fuldt udviklede Individer vare de 232 o:

over 41 % Hanner; Hunnerne ere altsaa kun lidt hyppigere end

Hannerne. Af 2220 ottebenede Individer vare fremdeles de 322
eller henimod »7 Hanner, saa at Forholdet mellem Hanner og

Hunner, selv naar alle Individer med 2 Par borstede Bagbeen

opfattedes som Hunner, dog ikke kunde stille sig overeensstem-

mende med de tidligere Angivelser. Af 2944 Individer vare

endelig de 2384 Unger, og af disse hiirte det overveiende Antal,

de 1692, til det forste, det sexbenede Stadium; disse sexbenede

Unger udgjorde overhovedet Massen af Individerne, nemlig af hine

4268 de 2613 eller over 61 %.



Anatomisk Undersogelse af Phyllodesmium

hyalinum, Ehrbg.

Slægten Phyllodesmium blev 1828 opstillet af Hemprich og

Ehrenberg (Syrab. phys. Decas I.)*) paa et Par nye Aeolidiear-

ter, som disse Forfattere havde fundet i det rode Hav. Samme

skulde nemlig afvige fra alle andre bekjendte Aeolidieformer deri,

at de ligesom forenede Charaktererne for de to dengang almin-

deligt antagne Hovedslægter i denne Gruppe, idet Rygvedhæn-

gene, Papillerne, paa den forreste Deel af Legemet sadde i Læng-

derækker (som hos de typiske Aeolidier), paa den bageste Deel

derimod vare ordnede i Tverrader (som hos Cavolinierne.)**)

Til dette generiske Mærke foiede Ehrenberg endnu et Par andre,

der syntes at være Resultatet af en Slags anatomisk Undersogelse



Jif den ene (Ph. hyalinum, E.) af de to iagttagne Former, nemlig

Manglen af Kjæber og en fra Forholdene hos andre Aeolidier væsen-

ligt afvigende Tungebevæbning. — Slægten skulde saaledes synes

tilstrækkeligt berettiget som saadan og blev ogsaa adopteret i

Gray's bekjendte Oversigt (list. Proc. zool. soc. 1847. p. 167).

saavelsora senere i Philippis Haandbog (Handb. der Conch. u.

Maiacoz. 18o3. p. 276.) Senere er den af Gray (figgs. moll.

anim. IV. (1850.) p. 108) ligesom og af Woodward (a manual
of the moUusca. II. (1854) p. 194) og H. Æ A. Adams (the

Genera of rec. moU. part XVIII (1854.) p. 73) gjort identisk med
Cuviers Flabelliner, uagtet der dertil neppe i Ehrenberg's Beskrivelse

foreligger nogen Grund. I det Hele erc ingen nyere factiske Oplys-

ninger om denne efter senere Oplysninger om Aeolidiaderne saa apo-

kryph udseende Slægtsforra komne til siden Ehrenbergs Publication.

Den Maade, paa hvilken Papillerne erc ordnede hos Aeoli-

dierne, afhænger af Retningen af de fra Maven og dens Blind-

sæk udgaaende Levergange, paa hvis Endegrene Papillerne ere

stillede. Papillerne maae saaledes altid være ordnede i Rader,

der udgaae mere eller mindre skraat fra Midtpartiet af Ryggen
(Maven og Maveblindsækken), og Dyrets Contractionstilstand maa
derfor — saaledes som allerede d'Orbigny (voy. dans TAmér.
mérid. Moll. p. 191) angiver - udiive en betydelig Indflydelse

paa Retningen af Papilrækkernc. Hvis Slægterne Acolidia (stricte!

Ae papillosa) ogMontagua, Flem. (Cavolina, Brg. p. p. ; Cavolina,

Cuv, Alder «fc Hane.) derfor ikke vare begrundede paa Oere og be-
dre Charakterer end den fra Papilradernes Fordelingsmaade hen-
tede, vilde de neppe være til at bevare, saaledes som de dog
maae; og netop paa samme Maade stiller Forholdet sig ogsaa

for Ehrenbergs Slægt, som efter min Undersogelse af Originalexem-

plarerne i Berlinermuseet, i det Hele ganske rigtigt, skjondt

mere eller mindre tydeligt, viste den af den berOmte Forfatter

væsenligst udhævede Charakteer, en Stilling af Papillerne i

Længderækker paa For-, i Tverrækker paa Bagkrop-
pen. Jeg skulde være tiibciielig til at see et idetmindste



lige saa betydende Slægtsmærke i Papillernes colossale

Storrelse, i hvilken Henseende Phyllodesmierne endog over-

gaae Tergipeder og Galviner, saavelsom i Papillernes paafal-

dende udprægede flade Form.

Den af Ehrenberg angivne Mangel af Kjæber*) vilde dog

i^ær have afgivet en udmærket generisk Charakteer, da Kjæber

— naar Hermatinerne (Hermaea, Stiliger, Alderia) undtages —
maaskee neppe nogensinde**) mangle indenfor Aeolidiernes Gruppe;

men denne Angivelse beroer — som del af den nedenfor føl-

gende Undersogelse vil fremgaae — paa en Feillagelse. Deri-

mod afgive Kjæberne et positivt Slægtsmærke hos denne Form,

hvor de vise en meget stærk og eiendommelig Udvikling af Tyg-

gefortsættelsen, saaledes som den hidtil ikke er bekjendt hos

nogen anden Aeolidie. Den Tungebevæbningen af Ehren-

berg tillagte eiendommelige Charakteer, den dobbelte Række Tand-

plader, hvorved Slægten ligeledes afveg fra alle bekjendte Aeo-

lidiader, er ogsaa aldeles urigtig. Skjondt Phyllodesmierne i denne

Henseende nærmest slutte sig til de mere typiske Aeolidiader,

*) Hos Tritoniader (med Undtagelse af Thetys-SIægten) og Aeolidiader

sces Kjæberne udviklede i en hos Gaslraeopoderne i det Hele usæd-

vanligt stærk Grad; hos Doriderne forefindes derimod enten aldeles

ingen egenlige Kjæber eller (som hos Polycerinerne) et Par smaa,

eller som hos flere ægte Dorider en lille Underkjæbe, eller som hos

Aegires en Overkjæbe.

**) Ifolge Souleyet (voy. de la Bonite. Zool. H. p. 444) skulde Calliopaea-

Slægten mangle Kjæber ligesaavelsom Doto („Tergipes".) I Alder &
Hancock's Undersogelse af denne sidste Form (Mongr. part II. (1845)

lam. 3. pi. 4) kommer den samme Angivelse igjen. Hos Doto (coronata

af vel udviklede Kjæber, som rigtignok let oversees, og jeg kan ikke

fornegte en stærk Tvivl paa Angivelsens Rigtighed ogsaa for Calli-

opaeernes Vedkommende. De engelske Forfatteres Angivelser om Ra-

spebygningen (1. c. pi. 4. f. 4, 5, 6; part vjj. (1855) pi. 47 supplem, f.

3.) hos Doto ere ligesaa feilagtige; der findes ingen enkell Sliddeltand,
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frembyder den dog i Tandpladernes vinklede Form og Naturen

afDenlicuIationen paa samme tilslrækkellgt eiendommelige Mærker.

Slægten maa derfor i det Hele ansees berettiget som saa-

dan og synes at maatle finde sin Plads i Nærheden af de mere

typiske Aeolidier. Den omfatter kun to Arter fra det rode Hav,

den hyppigere Ph. hyalinum, E. med færre Papilhobe og færre

Papiller, og den sjeldnere Ph. fastuosum, E. med talrigere Pa-

pilknipper og flere Papiller i hvert. Forskjellig fra begge disse

Arter synes den af den ældre Leuckart (Fr. S.) beskrevne Ae.

hella, der ligeledes er fra det rode Hav, og som allerede af Ehren-

berg — maaskee med Rette — blev henfort til denne Slægt,

medens den af den ofte i saa Henseende uberegnelige Gray hen-

fores (figures IV. (1850.) p. 108; guide I. (1857.) p. 226) til

Ph. hyalinum^ Herapr. <fc Ehrbg. 1. c.*)

Denne Art blev af de to beromte Reisende i et temmelig

stort Antal Individer fundet ved Tor paa Kysten af det rode Hav,

hvor den levede paa og af Xenier. Den synes hidtil alene be-

kjendt af Ehrenberg's Diagnose og Beskrivelse; han angiver at

han har tegnet og malet det levende Dyr, men hidtil foreligger

ingen Afbildning af det.

Under et kort Ophold i Berlin i Sommeren 1858 havde jeg

Leilighed til at see de i Museet der opbevarede, for storste De-

len mindre vel bevarede Individer, i Alt 18, af hvilke det stor-

ste næsten havde en Længde af 25 mm. o: næsten 1", som er

den af Ehrbg. for det levende Dyr angivne Længde. Ved Prof.

Peters Velvillie blev et af de mindre, men bed;

Individer mig overladt til fri Undersogelse.**)

Dette var 9 mm. langt ved 3 mm. Brede omtrer



Uyggcn (Ehrenberg angiver i al Almindelighed Breden her til 2'")

;

det var hvidligt, men viste over store Strækninger af Ryggen,

Siderne og Papillerne en vel bevaret, under Loupen yderst flint-

prikket Belægning. Fordoielsesorganerne og Hjertet saaes, saa-

Icdes som ogsaa efter Ehrenberg paa det levende Dyr, skinnende

igjennem, skjcindt temmelig svagt, paa Rygsiden, fortil paa hoire

Side opdagedes den gule Sliimkjertel allerede gjennem Hudbe-

dækningerne.

Hovedet var af middelmaadig Storrelse, Snuden fremstrakt,

Læberno saaledes udglattede, og Mu n da a b nin ge n liggende

frem paa den jævnt hvælvede Forende af Hovedet som en lodret

oval Spalte mellem de svagt guulladne Kjæberande; lige bag

Mundspalten bemærkedes Forenden af Tungen. Tæt ovenfor Læ-

beranden saaes de forreste Tentakler og lidt bag samme de

ovcrste, Rhin op horern e*); de sidste staae tæt sammen, ere

neppe længere end de forste, men lidt tykkere, næsten cylindri-

ske, kun lidt tyndere mod Spidsen; efter Ehrenbergs Angivelse

ere de ogsaa hos det levende Dyr ,, kortere end de længste Gjæl-

ler" (Papiller). Ehrenberg saa paa de levende Dyr Oinene uty-

deligt skinne gjennem Hudbedækningerne („oculi duo obsoleti"),

paa det i Spiritus bevarede Individ vare de ikke til at opdage.

Kroppen var næsten fiirsidig („subquadrangularis", E.),

Ryggen hvælvet forfra bagtil, kort affaldende mod Hovedet,

jevnt skraanende mod Foden, i hvilken den gaaer umiddelbart

over; ud mod Siderne bærer den de skraae Papilrækker. Si-

derne ere temmelig hoie, lodrette eller i meget ringe Grad ind-

ad skraanende; paa hoire Side sees lidt bag Egnen af Rhino-

phorerne omtrent under forste Papilhob den runde Genital pa-

pil**) med sin dobbelte Aabning; længere bagtil næsten oppe i

) Ehrenberg synes at have seet denne paa det levende Uyr, mer

ikke kunnet gjenfinde den paa de i Spiritus bevarede, og angiver

for Kjonsaabningen beliggende som anus ved anden Papilrække.



Rygranden og lige bag anden Papilhob laa den korte, afslumpede

Arialpapil*). Foden er langstrakt, mod Bagenden jævnt til-

spidset, med en stærk Fure i Forranden og henad dens orefor-

mige Fortsættelser (f. i).**)

Papi lierne ere ikke meget talrige, efter Ehrenberg's An-
givelse og, som del ogsaa efler min Undersogelse syntes, c. 25
paa hver Side af Ryggen, fordeelte i 5 (parrede) Grupper, af

hvilke de to bageste næsten stode sammen i Midllinien. Den
forreste Gruppe („fasciculus", Ehrbg.) skal efter Ehrenberg inde-

holde 8, den anden 7, den 3die og 4de 4 og den ote 2 Papil-

ler. Det af mig noiere undersogte Individ viste fortil en lang-

strakt, smal, lidt krummet Gruppe, der vel havde indeholdt idet-

mindste 9—10 Papiller, der syntes at være stillede i to Ræk-
ker; Undersogelsen efterviste dog kun 7 mindre og en enkelt

storre Papil, og de to tomme Pladser syntes ogsaa at have været

optagne af storre Papiller. Den anden Gruppe stod langt bag

den forste***) omtrent ved Midten af Legemet og indeholdt 5—6
Papiller, ligeledes, skjondt utydeligt, stillede i to Rækker. Den
iredie Hob stod lidt bag den anden og indeholdt 3 smaa Papil-

ler, som indefter voxede i Storrelse, og een stor; i den næst-

sidste fandtes paa lignende Maade to smaa og een stor, og i

sidste en lille og een meget stor (6 mm. lang) Papil. Me-

to forsle Grupper vare ordnede i Længde-ens Papi

rækker, stode c

Hobe i en Tverrad indenfor

bageste, tættere til hinanden rykkede,

*) Denne er det mbulose Organ, som Eluen berg betragte. som anus

*) Ehrenberg's Angivelse „pes - anjjulis rot undatis" er s?laledcs feil-

agtig, hvilket allerede
"

...dlysc^ndc deraf, at

randen var forsynet , e efter mine
Undersogelser altid medforer Tilst,Edevære

*) Paa det levende Dyr synes Forhol.let at k,

l.gt herfra, da Ehrenb AH,7h.MTlosum) be-
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De yderste Papiller i hver Gruppe ere mindst og meget mindre

end de inderste. Disse sidste naaede en aldeles coiossal Storrelse;

paa det undersogle Individ vare de storsle af 5—6 mm. Længde

og iV'i mm. Brede eller udgjorde i Længde mere end det FLilve

af Dyrets hele Længdeudstrækning*); de store Papiller af de

bageste Grupper vare ikke mindre end i de foran liggen-

de, den i den mellemste var (idetmindste paa det undcr-

sogte Individ) storst. De mindre Papiller vare cylindriske eller

kolledannede. De store vare baandforraige**), lykkere i Ran-

dene, lige ved Grunden indknebne, derefter jævnbrede indtil ud

imod Enden (sædvanligviis fra den yderste Trediedeel), hvorfra

de da gradviis aftage i Brede mod Spidsen; de saacs paa

de forskjelligste Maader boiede og krummede efter Flade og Kant

;

de fleste vare stærkt sammentrukne og viste paa Randene tæt-

staaende Indsnoringer og paa Fladerne et Par Længdefurer, hvor-

ved de bleve ligesom tavlede og tuberculose***) ; selv de mere

glatte Papiller vare paa Grund af Leverlappernes BeskaflFenhed

dog ligesom fiint vortede. Paa Spidsen af Papillerne (især de

storste) fandtes det hvide Hudovertræk undertiden afstodt, hvor-

ved der fremkom en skuffende Lighed med en (Nelde-)Pore, som

dog fuldstændigt manglede.

Efterat Dyret var aabnet langs Rygsiden, hvorved Periear-

diallacunen som sædvanligt spaltedes, fandtes Indvoldene i del

hos Aeolidierne sædvanlige Leieforhold. Blottede saaes da for-

rest Svælghovedet, som ikke udmærkede sig ved stærkore Farve

(af Kjæberne), de store ovre Ganglier med de brunlige Oiepunk-

Icr samt Noget af Fodganglierne; længere tilbage Spiseroret, ud

Nogle enkelte Papill



til Hoire Maven med de to forreste Levergange, den til Hoire

afgaaende Tarna, det mellem Mave og Tarm liggende Hjerte samt

Nyren og under disse Noget af Sliimkjertlen og den forreste

Ende af Kjonskjertlen ; endnu længere tilbage saaes den yderst

tyndvæggede Maveblindsæk med de 4 Par i samme indmundende

Levergange.

Dets Centraldeel stemmede ganske med de hos Aeolidiaderne

sædvanlige Forhold, de slorre Nerveknuder vare af svagt guulla-

den Farve. De to ovre Par (GI. cerebralia «fe branchialia) vare

planconvexe, tykkere i Forenden, af næslen nyreformigt Omrids;

Hjerneganglierne afgav 4 Par Nerver (heri indbefattet den korte

Oienerve) samt Commissuren til Buccalganglierne ; fra „Gjælle'''-

ganglierne afgik 3—4 Nerver samt Commissuren, der forbandt dem

indbyrdes, og som var sammensmeltet med den mellem de korte

ovale Fodganglier udspændte Commissur. Fra Fodganglierne (GI.

pedaiia) udgik to Par temmelig store Nervestamraer til Foden. Lug-

teganglierne vare af meget betydelig Slorrelse, næsten kugelrunde
;

Svælgknuderne derimod smaa og rundagtige, dog storre end de

ovenfor dem liggende gastro-oesophageale Ganglier.*)

Oiet var forholdsviis temmelig stort ; Senehuden tyk, Pupil-

len oval, Pigmentet kastaniebruunt-guligt ; Lindsen var rund og

udfyldte den storstc Deel af Oiekuglen. I Bygning stemmede de

ovre Tentakler (Rhinophorernc) ganske med de nedre (f. 3.),

uagtet de som maaskee hos alle Aeolidiader (ved deres store

det .sædvanlige, kun over smaa Strækninger endnu tilstedeværende

Epithel et Lag Pigment af guliggraa Farve. Farvestoffet var mo-

leculairt, deeis fritliggende, deels afsat i Celler, del blegedes næ-

slen uden Luttudvikling ved concentrerede Syrer.
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Som anfcirt var Y d e r m u n d e n og M u n d r o r e t paa det under-

S()gte Individ ved Svælghovedels Fremtræden udslettet (f. 3.),

men samme forholdt sig — som det af Ehrenberg's Angivelser

og min Undersogelse fremgaaer — aldeles som hos Fiona og

andre Aeolidiader. Den blottede egenlige Mundaabning laa

lige i Midten af den læbeagtige Skive (Læbeskiven, Inderlæ-

ben), som Mundhovedet danner ved at slaae sig om paa Svælg-

hovedels (Kjæbernes) Forende (f. 8.). Mundroret saavelsora Læ-

beskiven beklædtes af en særdeles tyk, i stærke Længde- og sva-

gere Tværfolder liggende cuticula med underliggende Epithel, og

bestod iovrigt af de sædvanlige, hinanden krydsende, circulaire og

paalangs lobende, fra Egnen af Mundspalten udgaaende Muskel-

Paa Udsiden af Svælghovedet sees de sædvanlige tilba-

get rækkende Muskler (smi. anat. Unders, af Fiona p. 292.),

baade de selve Svælghovedet tilhorende og de fra Hovedhuden

udgaaende, hvilke sidste hos denne Form ere meget stærkt ud-

viklede. — Selve S væl gho vedet (f. .5, 6,7.) var af middelmaadig

Storrelse (c. i-^ mm. langt), lidt sammentrykt og saaledes tem-

melig hoit; seet fra Siden (f. 5) var det af Iresidigt Omrids,

fortil afstumpet; oven- og nedenfra viste det sig ovalt, (paa

Grund af Raspepulpen) lidt udtrukket i Bagenden (f. 6, 7.).

Den nedre Flade var smal, ligelobende, Sidefladerne jævnt hvæl-

vede; den ovre noget bredere end den nedre, omtrent fra Mid-

len skraat affaldende, stærkere skraanende bagad, mindre frem-

efter (f. oj, Forenden er jævnt afrundet, fra Bagenden rager

Raspepulpen stærkt frem. Undersøgelsen af Svælghovedets Muscu-

latur, baade den af Kjæbe- og Tungemuskelmasserne, efterviste

Hovedtrækkene af den Bygning, jeg har fundet hos Fiona (I. c.

. 298-302.) og an

lelig, tom. Hele
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geforlsættelsen af lidt stærkere Farve, imod Randene iovrigt far-

velose. De ere næsten af Svælghovedets Storrelse, temmelig

Hade, af næsten trapezoidalt Omrids, lidt indbugede i begge de

bagrc Rande. Navlepartiet stod kun meget lidt frem paa Kjæ-

l.ens Udside (f. 9.), paa Indsiden sprang det (i Forranden) stærkt

frem fra Kjæbens der udhulede Indside (f. 10.) og viste den sæd-

vanlige Kjiildannelse til Forbindelse med den anden Kjæbe. Paa

Kjæbens Udside sees oventil en svag Indsænkning fra Navlepar-

tiet op imod Udhugningen i den ovre (bagre) Rand, og ne-

dentil findes en Fordybning langs Udspringet af Tyggefortsættel-

sen; Udsiden viste talrige fine Væxtstriber. Tyggefortsætlelsen

er kort, men meget kraftig og af en hidtil ikke hos nogen Aeolidiade

funden Udvikling; den hos de fleste Former af denne Familie

forekommende fine Tanding af Tyggeranden er nemlig her ud-

dannet til 6 skjævt fremstaaende Tænder, som bagad tiltage i

Storrelse og af hvilke de sidste ere meget kraftige, kortere, men

tykkere end selve Enden af Tyggefortsætlelsen').

Tungen (f. 12) fandtes meget smal („lingvae lamina den-

ticulata, angusta, elongata", Ehrbg.)**) og traadtc stærkt frem i den

rummelige Mundhule; den var paa Undersiden blottet for Tæn-

der. Raspen (f. 13, 14, 16.) indeholdt som hos de typiske

Aeolidier kun een Række lætstaaendc Tandplader, der med deres

Sidedele tildeels dækkede hverandre, og af hvilke der i Alt tal-

les 18; længere tilbage under Raspedækket (f. 12.) og i Pulpen

taltes endnu 21 foruden bagest en farvelos uudviklet, saaledes

at Tandpladernes Anlal i AU belcib sig til 40. — Tand pladerne

Tilstedeværelsen af Kjæber („os man-

laii vel er forledet ved flygtig Undersfi-

Grund af deres lyse Farve kunne synes
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(f. 15.) vare der, hvor de frembode mere Masse, saaledes i Grund-

delen, af iys ravgul, i den ovrige Deel af meget svag guulladen

Farve; Længden fra Oddens Spids lil Spidsen af Sidedelen (Be-

nene) udgjorde 0,18 mm,. Sidedelens storste Brede 0,067 mm.*)

Tandpladerne vare af den hos Aeoli9iernc sædvanlige Grund-

form, boileformige , men roere vinkelboiede end hos nogen

hidtil undersogt Art; Grundfladen, med hvilken de ride paa Tun-

geryggen, er svagt udbulet, dens bageste Rand fortykket og fort-

sættende sig op i den tilbagekrummede Odde, ud til Siderne for

hvilken Tandpladen paa den hos Aeolidiaderne sædvanlige Maade

bærer Takker, der dog ere meget finere end hos andre under-

sogte Former; ialt taltes af saadanne Smaatænder til hver Side

sædvanligviis 30—34, dog var paa de forreste Tandplader (f.

16.) en stor Deel brækket af, og deres Antal saaledes betyde-

ligt reduceret. De under Raspedækket og længere bagtil i Pul-

pen liggende Tandplader frembode en ringe Afvigelse i Form (f.

14.), idet de i Forranden ved Roden af Oddepartiet vare ligesom

lidt pukklede. Raspepulpen indeholdt de sædvanlige store

Celler (— 0,04 mm.) men, som det syntes, kun een Tandplade

i Udvikling.

Spiseroret (f. 17.) var lidt kortere end Svælghovedet og

udvidede sig mere jævnt end hos mange; Aeolidiader til den me-

get store rummelige Mave, hvis forreste Deel fra hver Side mod-

tager en kort Levergang fra den forreste Papilgruppe; bagtil fort-

sætter Maven sig jævnt i Ma v eblin ds ækken (o: den store

Faelledslevergang) og til Hoire over i Tarmen. Den forste er

længere end Maven, aftager bagad jævnt i Tykkelse, modtager fra

hver Side 3 Levergange fra de 3 mellemste Papilhobe og ender

bagest ligesom deelt i to korte Levergange for det femte Papilpar (f.

17.). Tarmen er mere end dobbelt saa lang som Maven, i

den sidste Halvdeel tyndere end i den forste; den stiger som

laaiing kunde foretages paa den Maade, jeg

ore det (smi. Unders, af Fiona I. c. p. 304.).
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sædvanligt ned langs Udsiden af Sliimkjertlen og derfra atter ivei-

ret og ender i Analpapillen. I den forreste Halvdeel af Maveblind-

sækten saaes lætstaaende, fine, paalangs lobende Folder, der

gjennem Mavens bageste Halvdeel fortsatte sig over i Tarmen,

1 Endetarmen laa en ubestemmelig dyrisk Masse sammenpak-

ket, raen iovrigt var Fordoielseshulen tom*).

De hver i sin Papil indesluttede Leverlapper (f. 4.) vi-

ste sig i Overeensstemmelse med Formen af Papilierne, i de

mindre mere trinde, i de storre fladtrykte. Ved Undersogelse paa

mere slappe Papiller viste Leverlappen sig som en sædvanligviis

noget bugtet Stamme, som afgiver talrige korte, knudrede og

deelte Grene**), der træde lige ud til og hæfte sig til Papilvæg-

gen; fra denne Leverlappernes anatomiske Bygning og fra uligelig

Sammentrækning hidrore de mange vorteformige Ophoininger, der

vise sig paa Overfladen af de fleste især de storre Papiller i sam-

mentrukken Tilstand. —Der opdagedes intet Spor til Neldesæk,

ogPhyllodesmierne stemme da heri medFionerne (sml. min Unders,

i delte Tidsskrift, Aarg. 1857 p.313) og Janus (efter Hancock og Blan-

chard's Angivelser) ogmaaskee i det Hele med de notoprocte Aeolidier.

Hjerte, Nyre.

Hjertet bestod, som sædvanligt hos Aeolidiaderne, af et

stort, paatværs liggende, tyndvægget Forkammer, der modtager

Venestammer bagfra og fra Siderne, og et pæreformigt Kammer,

der afgiver en kort Aorta, som gjennemborer Bunden af Peri-

cardiallacunen og træder ned mellem Sliimkjertlen og Kjonskjert-

len (f. 17.).

Paa det hos Aeolidierne sædvanlige Sted, i nogen Afstand

fra Galboret***) fandtes den meget ziirligeNyre („portal-hearl",

Ehrbg.

F dette Organ sml.
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Hane. & Emblet.) som et tort, pæreformigt Organ med en af-

stumpet Ende med en fiin Aabning op mod Pericardiallacunen

og nedad med en mere tilspidset Ende, hvis Udmundingssted

ikke noiere lod sig bestemme. Organet viste udvendigt flere

(c. 10—11) ovenfra nedad mellem begge Aabningerne lobende

Folder; i indre Bygniug stemmede det med de hos Fiona {!. r.

p. 316) fundne Forhold.

Kjonskjertlen (gi. hermaphrodisiaca, autt; ovary, Hane.)

slemmede i alle almindelige Forhold med den hos Fiona (1. c.

p. 45), den lod sig ligesaalidt som hos Fiona sondre i to sym-

metriske Halvdele og viste i det Hele kun meget utydeligt storre

Lapdannelse. Ved noiere Undersøgelse saaes den sammensat af

lignende flade og noget graalige Smaalapper som hos Fiona, hos

hvilken sidste de dog vare af mere regelmæssig Form; paa Ran-

dene og begge Flader bære disse Smaalapper siddende eller kort

stilkede, rundagtige, guulladne Legemer. Efter min Opfattelscs-

maade (smi. Unders, af Fiona i Vid. Meddel, f. 1857 p. 325) ere Ski-

verne Testikler, de sraaa Legemer paa dem Ovarier. Smaalappernc

(Testiklerne) indeholdt kun fuldmoden Sæd, Vedhængene mindre og

storre, tildeels æglignende Dannelsesceller ; Sædfimene fra Testiklerne

lignede dem hos Fiona (sml. I. c. t^ H. f. 39.)- — Kjons-

kjertelgangen dannes paa lignende Maade som hos Fiona ved

Foreningen af Grene fra alle Kjonskjertlens Smaalapper; den er

et tyndt, hvidligt, tyndvægget Ror, som træder ud af Sliimkjert-

iens Forende og derefter lægger sig ind i Gruben paa Sliim-

kjertlens Overflade; den svulmer her paa en kort Strækning (epi-

didyrais, H. Meck.), bliver atter tyndere, men lod sig da ikke

videre forfolge. — Sliimkjertlen bestod ganske som hos Fi-

ona af en stor Lap til Venstre og to mindre til Hiiire, der havde

(alrige Vindinger paa Overfladen, og af hvilke den forreste var

brunlig og mere opak. Den storre Lap syntes bygget netop som

hos den ovenanforte Slægt (sml. 1. c. p. 319—321, t. H. f. 37) og
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viste saaledes et lignende Skillerum; den histologiske Bygning

if baade den store og de mindre Lapper stemmede ganske med

de af mig hos Fiona (I. c. p. 326 t. II. f. 42) o. a. Aeolidiader

lorefundne Forhold. — Sædblæren (Spermatheket) var temme-

lig lille, langstrakt ovalt, noget boiet og lidt kortere end sin Ud-

foringsgang; den fandtes aldeles fyldt med moden Sæd. Langs

med Sliimkjertlens Ud foringsga ng („female channel",

Hane.) kunde et noget videre Ror („vagina, copuiatory channel",

Hane.) forfolges.

Explicatio tabulae.

1. Phyllodesmium hyalinum, Ehrbg.

2. Papilla (dorsalis) monstrosa, bifida.

3. Caput cam auriculis pediaeis, ore, tentaculis et rhino-

phoriis.

4. Pars papillae (dorsalis) dissectae, cum lobulo hepatico

5. Bulbus pharyngeus ab latere.

7. id. ab infero.

8. Rostro aperto et pro parte sublato discus labialis (lab.

int.) cum ore apparet.

9. Mandibula ab externo latere.

10. id. ab interno latere.

11. Processus masticatorii.

12. Lingva ab latere.

13. Radulae pars, ab latere.

14. Radulae pars e pulpa, ab latere.

16. Pars radulae anterior.

17. Aniraale secundum dorsum aperto, apparent bulbus

pharyngeus (a), oesophagus, ventriculus cum sacco

coeco et ductibus biliosis e regionibus papillarum pro-

deuntibus; praeterea cor (ventriculus, atrium.), ren



om en botanisk Reise, foretaget i Sommeren

38 i Landskabet mellem Slesvig, Rendsborg

og Ekernforde, samt paa Vesterhavs-Oerne

Amrora, For og Sild

Nedenstaaende Reiseberetning blev i Vinteren 1858— 59 ind-

sendt af Cand. Schiotz til Undertegnede, som i Forening med

nuværende Seminarielærer Rostrup havde paataget sig det Hverv

at fordele de paa Reisen indsamlede Bidrag til de Bidragydende

og at besorge en Meddelelse om Reisens Udfald trykt. Paa Grund

af Omstændigheder er Beretningen dog forst bleven meddeelt i

den nalurhist. Forenings vidensk. Mode d. 16de Marts 1860. Ef-

ter Overeenskomst med Forf. ere enkelte mindre betydelige For-

andringer foretagne, idet vi deels have udeladt nogle Bemærk-

ninger, som vi ansaae for mindre egnede til Otfentliggjorelse,

deels have foroget den vedfoiede Liste med flere tidligere bekjendte

Voxesteder fra de paagjældende Egne, da vi ansaae det for

onskeligt at forene under Eet alle de floristiske Optegnelser,

som staae os til Raadighed for Egne, der i botanisk Henseende

hore til de mindst bekjendte, men ikke mindst interessante

Danmark. Selv ved denne Forogelse er Listen vistnok langtfra

at være fuldstændig; men vi troe dog, at den vil afgive et godt

Grundlag for videre Undersøgelser.
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De vildvoxende Planters Fordeling her i Landet synes i de

senere Aar i en ikke ringe Grad at være bleven paavirket af det

Opsving, Landbruget har taget. Medens vor Flora nemlig der-

ved paa den ene Side har faaet enkelte nye Borgere, og andre

ere blevne mere almindeligt udbredte (især Ukrudsplanter som

ere indvandrede med de forskjellige Sædarter, f. Ex. Cuscuta

Trifolii, Alyssum calycinum o. Q.), har Floraen paa den anden

Siden lidt ikke ubetydelige Forandringer ved den forbedrede

Eng-, Mark- og Skovcultur, idet nemlig adskillige Planter, som

tilforn fandtes paa bestemte Steder, ikke mere findes der. Dette

er forovrigt ikke noget Nyt; man behover blot at erindre sigXanthium

slrumarium, Asarum europæum o. fl., som allerede for længe siden sy-

nes reent forsvundne fra vor Flora. Om det nu end ikke med Vis-

hed kan paastaaes, at enkelte Arter ere fuldstændig forsvundne i

de senere Aar, tor man dog vistnok antage, at flere ere gaaede

bort fra bestemte Voxestcder, hvor man nu soger dem forgjæ-

ves, skjondt de tilforn vare lette at finde. Mere sikker bliver

Slutningen, naar man tager Hensyn til de Forandringer, der ere

foregaaede med Jordsmonnets Bestanddele paa mangfoldige Voxe-

stcder. Sees der saaledes hen til, at Lyngen gaaer bort, og

andre Planter indfinde sig, hvor der tabes en Klump Mergel i

Heden, kan man ikke tvivle om, at nogle Arter for stedse ere

forsvundne fra Heder og Overdrev, som i den sidste halve Snees

Aar ere blevne opdyrkede og det i en langt storre Maalestok,

end man ved dette Tidsrums Begyndelse forestillede sig.

I samme Tidsrum ere ogsaa en stor Mængde Kjær udgrof-

tede, Mosehuller fyldte, Damme — ja endog storre Soer — ud-

torrede og Kunstenge anlagte, hvorved ikke blot Jordsmonnets

chemiske Bestanddele ere forandrede, og Blandingsforholdene ere

blevne andre, men det er tillige kommet under andre physiske

Forhold. I Klasse med den Indflydelse, som disse

miske Forbedringer have udovet paa Floraen, kan man

sætte den, som en over hele Landet udbredt Afsivning

derjordiske Ror vil medfore; thi Landmændene lægge



blot efter denne for at forbedre Jordsmonnet og vinde mere Areal

til Dyrkning, men ogsaa for at indskrænke de vilde Planters

Raaderura i de aabne Grovter.

For Skovenes Vedkommende ere Forandringerne vel ikke sa?

mange, men derfor ikke mindre kjendelige i deres Folger. Som

den væsentligste Aarsag til Forandring, fordi det er den almin-

deligste, kan nævnes den Træplantning, der i enhver velbehand-

let Skov foretages xaed de aabne Steder, der ikke drives som

Skoveuge. Ved denne Fremgangsmaade fortrænges den storrc

Mængde Arter, der holde sig til de solaabne Steder, og det

mindre Antal, som voxe i Skygge, indfinder sig efterhaanden.

Nogen Indflydelse vil det vistnok ogsaa have, al man hist og

her rydder Skovhoveder og beplanter et ligesaa stort Stykke igjen;

thi man tager gjerne ved denne Leilighed den bedre Jord til

Mark og lægger den slettere ud til Skov. Bogeskoven ombyttes

sædvanlig i slige Tilfælde med Naaleskov eller Ellemose. I den

nordlige Deel af Sonderjylland, navnlig paa det slesvigske Territo-

rium, hvor flere private Skoveiere ikke ere paa det Rene med

Hensyn til Lovligheden eller Ulovligheden af at rydde Skov, væl-

ges gjerne den Behandlingsmaade, som i Oieblikket betaler sig

bedst; derfor svinde Skovene flere Steder meget slemt, og da

ogsaa de Plantearter, som ere knyttede til dem.

Skjondt jeg i Sommer paa mange Steder saae Folgerne af

de ovenfor omtalte Forhold stærkt udprægede, tor jeg dog ikke

tilskrive dem alene Skylden for, at jeg gjorde et mindre rigl

Udbylte, end der kunde ventes efter de Angivelser, man havde

fra de Egne, jeg bereiste. Den næsten stadige Torke i Somme-

ren 1857 og den lige saa stadige Trang til Regn 1858 maa til-

lægges en lige saa stor eller ialtfald en meget væsentlig Betyd-

ning, da mange Planter enten slet ikke kom til Udvikling eller

hentorredes efterhaanden af Mangel paa Regn. Soernes Vand-

stand var i dette Aars Juni Maaned lavere, end den ellers sæd-

vanlig er i August, og synderligt over denne Hoide havde den

neppe været i afvigte Vinter. Som en Folge heraf forekom saa-
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danne Planter, som pleie at voxe i Mængde ved Sobredderne,

meget sparsomt, og de egentlige Vandplanter, saasom Potameer

og Myriophyller, laae i Reglen enten fortorrede paa deres Voxe-

steder eller fristede en forkuet Tilværelse paa en Vandstand, der

aabenbar var dem for lav.

En af Torkens Fojger var Beboernes Ængstelse, om ikke

just for Fodermangel, saa dog for Foderknaphed; en meget uhel-

dig Omstændighed for det Lidet, der var kommen frem i Begyn-

delsen af Sommeren ved Gjerder, Veikanter og Sobredder, hvil-

ket blev anviist Sraaakreaturet, som Faar og Gjæs, til Underhold.

Saaledes blev der kun Lidet levnet til Botanikeren paa de Ste-

der, hvor han nu og for Eftertiden vel kun tor vente at gjore

sine Indsamlinger. Afgræsningen var fuldstændigst ved Bredderne

af Wittenso forst paa Sommeren og paa List, hvor den især

var drevet saa vidt, at jeg kun gjenfandt meget Lidet af det, jeg

havde seet der under et tidligere Besog.

Det Strog, jeg har undersogt mellem Rendsborg, Slien og

Ekernforde, udgjor Amtet Hutten med den ringe Deel af Got-

torp Amt, som omfatter Skovene og Engene om den indre Vig

af Slien fra Klensby-Noer til Luisenlund og fremdeles den Deel

af Landskabet Danischwoold, som ligger mellem Schirnau, Sehe-

sted og Haby Aa.

Fra Rendsborg udbreder delte Striig sig mod Vest og Nord-

vest som en viid Slette, saaledes at den i Fiodliden omtrent er

I Niveau med den uden Sluser seilbare Under-Eider; mod Ost

derimod hæver Terrainet sig jævnt, og Over-Eideren kommer der-

ved til at flyde mellem temmelig hiiie Bakker lige til Rendsborg.

Denne jævne Hævning fra Vest til Ost strækker sig omtrent en

Miil mod Nord; men her forandrer Landskabet sig pludseligt,

idet det hæver sig til et Bakkestrog af Rullesteenssand, der ved

smaa Tværdale er deelt i de duvensteder, aschepeler og hutte-

ner Bakker; det gaaer mod Nordvest over i Bakkepartierne ved

Dannevirke og ved Slien; det hoieste Punkt angives til 346' og

kaldes paa Kortene Kohlschalenberg.
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Det er en meget viid Udsigt, man har fra disse Bakker, og

Landskabet deromkring er meget smukt. Slesvig By og Gottorp

Slot sees mod Nordost, og Sliens Bugter komme hist og her

frem mellem Bakker og Skovpartier og tage sig ud som Soer.

I ostlig og sydvestlig Retning er Landskabet fuldt af levende

Hegn og storre og mindre Skove, og de to betydelige Soer Wit-

tenso og Bistensi) bidrage i hoi Grad til, at denne Egn kan reg-

nes blandt de skjonneste i Danmark.

Jordbundens Beskaffenhed er meget forskjellig i dette Strog.

iMellem Rendsborg og de duvensteder Bakker er det i det Hele

taget sandigt, og dyrket Jord vexler med mindre Hedeplettcr og

Torvemoser. Det hele Bakkestrogs vestlige Side er vel ogsaa

sandet, men dog noget leerblandet. Mod Nord, Nordost og Ost

er Jordsmonnet leerblandet sandel Muldjord, men pletviis er dog

den ene eller den anden af Bestanddelene fremherskende.

Paa det sandede Strog mellem Rendsborg og Bakkedraget

optræder Cerastium arvense L. som en Plante, der i hoi Grad

giver Vegetationen sit Præg, ikke just fordi den er lige saa hyp-

pig som Cerastium semidecandrum, men fordi dens skinnende

hvide Blomster næsten ved hvert Skridt falde i Oinene. Cory-

nephorus canescens er den tredie Charakteerplante, og som den

fjerde tor maaskee Panicum glabrum nævnes. Om Forsommeren,

medens den endnu er lille, falder den meget i Oinene ved sine

gronne Blades eiendommelige Form. Længere hen paa Somme-

ren, naar de have antaget deres brune Farve, oversees Planten

lettere, skjondt den er betydeligt storre; dette er maaskee Aar-

sagen til, at den hidtil har været angivet fra saa faa Steder.

1 Virkeligheden er det en af de hyppigste Planter i Sydslesvig,

og hvor den findes, er den sædvanlig i stort Antal. Foruden

de ire angivne slesvigske Voxesteder — Rendsborg, Haneved

og Bov, har jeg fundet den paa mangfoldige Steder saavel i denne

Egn som i den midterste og vestlige Deel af Slesvig.

Nasturtium anceps, som er angivet fra Rendsborg, har jeg



mellem Lehmbæk og Borgsted; det synes næsten, som om denne

Plante for Slesvigs Vedkommende fortjener den Angivelse — ^ikke

sjelden" — som Hornemann feilagtig har givet den for hele Lan-

det; thi foruden de bekjcndte Voxesteder kan jeg nu anfore

Molledammen ved Flusum og fremfor alle Bredderne af Skovlund

Aa mellem Flensborg og Læk, som den farver fuldkommen gule

paa en meget betydelig Strækning; ogsaa troer jeg at have seet

den mellem Bredsted og Husum ikke langt fra Jægerkroen.

De vestlige Sider af Bakkestroget — de duvensteder, asche-

peler og huttener Bakker — ere, som bemærket, leerblandet Sand
;

de ere af en ikke ringe Frugtbarhed, og Sæden staaer godt der,

skjondt Vestenvindens Indflydelse giver sig tilkjende ved de hegn-

lose Diger omkring Markerne. Floraen er her tarvelig. Ved Di-

gernes Fod forekommer den over hele Slesvig hyppige Potentilla

procumbens meget jævnlig og i Sæden den paa Halvoens sandede

Marker almindelige Arnoseris pusilla overalt. Hvor der paa Bak-

kerne findes Pletter af uopdyrket Jord, voxe Genista anglica,

Potentilla Tormentilla, Anthoxanthum odoratum og Lyng mellem

hverandre, og paa enkelte Steder have Arnica montana eller Vac-

cinium Myrtillus optaget Pladsen. I Nærheden af Landsbyen Du-

vensted fandt jeg til min store Overraskelse en Coloni af Echium

vulgare mellem Genista pilosa og Euphrasia officinalis paa et

Sandparti, der aabenbart var styrtet ned fra Bakken. Muligen

kunde Froet til denne Plante, som er saa yderst sjelden i disse

Egne, have ligget i Jorden fra gammel Tid, og hvis denne For-

modning er rigtig, foier den et Exempel til de flere, man har

om Varigheden af Froes Spireevne, naar det udelukket fra Luf-

tens Paavirkning er skjult i Jorden. Paa andre Steder i Slesvig

derimod, hvor jeg har seet denne Plante (f. Ex. ved Tornum-

gaard ikke langt fra Foldingbro, ved Brem i Nærheden af Rod-

ding og ved Hostrup, en Miil fra Tonder, har den altid voxet

enkellviis og forkriiblet, uden rigtigt udviklet Fro, hvilket tyder

paa, at den er kommen i en Jordbund, som ikke ret egner

sig for den, og Froet er her formodentlig hidtort ved Fugle.



Paa den ostlige Side af dette Bakkestrtig har man fornem-

melig Skovene og de to Soer Witten- og Bisten-Sii til botaniske

Undersijgelser. De forstnævnte ere deels kongelige, deels pri-

vate Skove, og begge Slags ere ved forstmæssig Behandling ifærd

med at forynges. Man træffer dog endnu Boge (f. Ex. i den

kongelige Skov Gross-Gehage ved Wiltenso), som i Storrelse og

Frodighed kunne taale Sammenligning med dem i vore ostligc

Oers Skove. Det Eneste, som forraader deres vestlige Voxc-

plads, er det Mærke, som Halviiens fugtige Luft sætter paa Stam-

merne — nemlig Moslaget, der vel ikke er saa betydeligt som

det, man træffer paa Træerne i de vestlige Skove, men dog al-

tid betydeligere end 6ernes.

Skjondt Bogen er det fremherskende Træ i alle disse Skove,

forekommer der dog i flere af dem ikke ubetydelige Masser af

adskillige af de Træer, der kunne siges at være i Aftagende som

væsentlige Dele af Skovens Bestand hos os, saasom/:»jdcn(Tiliaparvi-

folia) og Bævreaspen. I Skovene ved Sehested forekommer Avn-

bdgen meget talrigt og af ualmindelig Storrelse; dens slanke

Stammer fore Kronen til en Holde, som ikke slaaer tilbage for

de hoieste Boge. Paa den anden Side maa jeg nævne Valbirken

(Acer pseudoplatanus) som et Træ, der synes at have en Frem-

tid for sig i disse Skove, idetmindste naar den overlades til sig

selv. Et Exempel herpaa kan hentes fra Skovene ved Lyksborg,

hvor den ikke alene har naaet Bogetræernes Hoide og en meget

ualmindelig Tykkelse, men hvor den ogsaa formerer sig stærkt

ved Selvsaaening.

Af Buske træffer man forst og fremmest Christtornen, der

neppe mangler i nogen Skov i hele Siinderjylland, sædvanlig ran-

kende sig frem over Skovbunden; sjeldnere træffer man den som

oprette Træer, og endnu sjeldnere seer man disse i deres frugt-

bærende Tilstand, besatte med pragtfulde Klynger af Bær. Kun

to Gange i de sidste syvAar har dette været nogenlunde almin-

deligt. Rhamnus Frangula og Prunus Padus ere ikke saa hyp-

pige her som i de mere vestlige Skove; derimod forekomme Vi-



I Opulus noget hyppigere og Cornus sanguinea almindeligt;

rekommer kun sporadisk, Beenved, Slaaen og Hvidtorn derimod

overalt, ligesaa Hasselen. Af urteagtige Planter raaa jeg nævne

Dentaria bulbifera, som jeg ikke troer mangler i nogen Skov i

hele Hertugdommet, ligesaa lidt som Lysimachia nemorum. Ra-

nunculus lanuginosus, der er temmelig udbredt i de ostlige Sko-

ve, har jeg seet i enhver Skov mellem Slien og Rendsborg.

Equisetum Telmateja har jeg truffet jævnlig, navnlig hvor der er

Kildevæld eller Bæklob i Skovene paa Mergellag, f. Ex. i Skoven

Krumlang ved Hiitten, Dyrehaven ved Slesvig og flere andre Ste-

der. Hieracium Iridentatum og boreale kan ogsaa regnes til disse

Egnes Charakteerplanler.

Wittensoen synes ved dens Bredders forskjellige Jordbunds-

forhold at kunne afgive en riig Mark for botaniske Undersogelser,

naar dens Vegetation, overladt til sig selv, fik Lov til at udvikle

sig under almindelige Forhold; men, som ovenfor bemærket,

fandt jeg denne meget forstyrret af Tiirke og af Flokke af Gjæs,

som den skulde ernære. Trist var den, hver Gang jeg bestigte

den; sjelden saae man en Baad paa den vide Flade, der heller

ikke blev mærkelig oplivet af Vandfugle; kun nogle faa Vildæn-

der svommede i den. Af og til kunde man skræmme en Heire

ud af Rorene, men den var der kun som en fremmed Gjæst;

thi i Egnen fandtes ingen Colonier af denne Fugl. Terner og

Lattermaager, som ellers oplive Soerne ved deres rastlose Svær-

men og Stoddykken saavelsom ved deres gjennemtrængende Skrig,

seer man ingen af, Paa de nogne Bredder saae man af og til

nogle sorte Krager*), og Stilheden blev kun afbrudt af nogle Froer,

der havde Tilhold i Mergelgravene ved Bredderne, og af nogle

faa Individer af Gharadrius minor Mey., der iovrigt ikke opfri-

J Kragers nordlige og de graa Kragers sydlige Udbredelse sy-

i Landetat have sin Grændse i Sflnderjyliand. Ved Kongeaaen
'

O å 12 graa, ved Eideren een graa

Hem 20 å 30 sorte.
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skede Soens Natur videre, eftersom dens Piben mindede stærkt

om dens raelancholske Broder Hjeilen.

Jordbundsforholdene ere meget forskjellige ved denne Sti;

hele den iistlige Side omgives af torveagtige Enge, og Bredderne

ere bevoxede med Ror og Kogleax. Ved den sydlige Side er

Forholdet omtrent det samme; dog findes der tydelige Spor af

en forsvunden Skov, idet Planter som Euonymus europaea, Li-

stera ovata, Geranium robertianum slaae som et Minde om den.

Hele Vestsiden er leret, og da der strommer en Mængde Kilder

ud af de 10—12 Fod hoie Brinker, som findes langs Bredden,

saa er denne her meget bliid og alt Andet end indbydende til

en Vandring. Den nordlige Bred er gruset og fuldkommen gold.

Brinkerne, som ligge bagved den, ere derimod sandede og al en

10—12' Hoide; paa dem fandt jeg Spergula pentandra; al an-

den Vegetation var afgnavet.

Da flere for vor Flora interessanie Fund ere gjorte i Egnen

afWittenso, f. Ex. Galium silvaticum, Juncus Tenageja, Potentilia

raixta, ventede jeg der at gjore et godt Udbytte, men heri blev

jeg skufTet. De omtalte Planter fandt jeg ikke, og det, som

kunde give værdifuldere Oplysninger til vor Flora, var meget

[j'dt. Foruden den omtalte Spergel fandt jeg Potamogeton den-

sus; den voxer ved Sobredden ikke langt fra Landsbyen Lytje

Wittensee, og da jeg ogsaa har funden den ved Rendsborg, bli-

ver derved ligesom et nærmere Forbindelsesled mellem dens

egentlige Hjem Marsken og dens tidligere bekjendte Voxested

Charakteristisk for Wittensoens Bredder er den store Mængde

af Cineraria paluslris, som findes der og ligesom el Belte skiller

Vandet fra Bredden undtagen paa den grusede Nordside. Da

jeg i Begyndelsen af Juni forste Gang bestigte Soen, stod denne

Plante i fuld Flor og hævede sig stærkt saavel ved sine straalende

Blomster som ved den Modsætning, hvori den, uberiJrt af Overlast,

stod til den ijvrige forkuede Vegetation, blandt hvilken Heleo-
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charis palustris og acicularis udgjorde den væsentlige Deel, naar

der sces bort fra Rorene og Scirpus lacustris. Senere paa

Sommeren, nemlig i Slutningen af August, da jeg sidste Gang
var ved Soen, samlede jeg ved dennes nordvestlige Bredder No-

stoc pruniforme, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum verticil-

latura, Ceratophyllura oxyacanthum og paa Vest- og Sydsiden

Mentha silvestris, arvensis og sativa. Bidens tripartita, Scirpus

setaceus, Lycopus europaeus, Odontifes silvestris /J. pallida,

Angelica silvestris, Rumex conglomeratus, Scrophularia aqvatica,

Epiiobium hirsutura, Alisraa Plantago /?. lanceolatum — og paa

Brinkerne mellem Landsbyen Grote og Lytje Wittensee en Rubus,

som raaaskee kan henfores til Rubus serpens Gren, et Godr.

Paa Ostsidens torvede Enge fandtes Intet, som har Krav

paa nærmere Omtale; det Eneste, som var mig paafaldende, var

at træffe Carex.pulicaris der uden dens Ledsager Carex speiro-

stachya. I det nordlige Slesvig ere disse to knyttede til hinan-

den ligesom paa Sjelland, hvilket jeg ogsaa fandt at være Tilfæl-

det paa en Skoveng i Krumlang, ikke langt fra Hiitten. Kun
paa Fohr har jeg seet Carex pulicaris alene ligesom ved Wit-

Floraen ved Ekernforde og Siesvig afviger noget fra den

ved Willensi), ligesom de ogsaa indbyrdes ere forskjellige. Ved
Eckernforde minder Floraen noget om den sjellandske. Ved
Brinkerne ved Vindebynoer findes Allium Scorodoprasum, Cor-

nus sanguinea, Astragalus glycyphyllos og Verbascum thapsi-

forrae; den sidste findes sporadisk til Flekkeby, men udenfor

denne Egn har jeg ikke seet den i hele Slesvig. Carex brizoi-

(les, som Flora Danica angiver fra Borreby, synes forsvunden, for-

modentlig ved de Forskjonnelser, der ere foretagne, da Stedet

blev Badeanstalt. Ogsaa ved Sehested sogte jeg den forgjæves,

og maaskee den ogsaa er forsvunden der, hvor jeg saae, at store

Strækninger Skovland og mosede Overdrev nylig vare ploiede og

besaaede med Boghvede.

Bedre Lykke havde jeg heller ikke med min Siigen efter
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Carex strigosa ved Luisenlund og Pulverholz. Denne Skov er

nu ryddet paa et lille Stykke nær, som er lagt ind under Dyre-

haven ved Slesvig. Udflugterne ved Slien vare alligevel meest til-

talende i den hele Egn; thi dens brakke Vand er Bærer for et

Liv af fersk- og saltvands Dyr og Planter efter en storre Maale-

stok, end jeg andetsteds har seet, og som vistnok egner sig til

en grundig zoologisk-botanisk Undersogelse.

Omkring Norene ved Slesvig, nemlig Hadeby, Gottorp og

Klensby Noer, voxe Scirpus glaucus og maritimus samt Phrag-

mites; dertil kommer endnu Angelica littoralis, der strogviis fo-

rekommer i betydelig Mængde, f. Ex. paa Engene mellem Bane-

stationen og Slien. Ved Klensby Noer slutte Typha angustifolia

og Carex riparia sig til hine Arter, og paa Engene mellem dette

Noer, Slien og Slesvig voxer Sanguisorba officinalis i Mængde

mellem Syltengsplanter; den forekommer ogsaa iblandt det hiiie

Enggræs ligeoverfor Palor mellem Steksvig og Fartorp. Tæt uden-

for Slesvig mod Ost traf jeg den lille smukke Scirpus parvulus

R. S. i Selskab med Scirpus glaucus, bedækkende den dyndede

Bund. Til delte hidindtil eneste bekjendte Voxested i Slesvigs

Flora, nemlig Slien, kan jeg fiiie Halvmaane-Weel ved Husum,

hvor den ligeledes voxer paa dyndet Bund ved Brakvand,' som

af og til overskyller den.

Længere mod Ost, henimod Klensby Noer, men i selve Slien,

voxe Batrachiura marinum, Zanichellia palustris, Potamogeton per-

folialus, Myriophyllum verticillatum og Chara intermedia Br.

Ved Luisenlund fandt jeg Batrachiura marinum og Myriophyllum

verticillatum i Selskab med Fucus vesiculosus L. Blæretangen

var fastvoxet til Stene, som jeg ikke troer Bølgeslaget i den

flakke Sli istand til at opkaste fra den mere salte Munding, og

jeg maa derfor antage, at den har udviklet sig der paa Stedet.

Ogsaa Chara Nolteana Braun forekom der tilligemed Ch. annu-

la(a Wallm.; sidstnævnte fandt jeg ogsaa ikke langt fra Steksvig.

Disse Iagttagelser gjorde jeg i Juni, i Begyndelsen af Juli

og Slutningen af August Maaned. Mellemtiden tilbragte jeg paa
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meste Tid paa Fohr, fordi Sild var mig temmelig bekjendt fra et

tidligere Ophold der, og Amrom ved sin Lidenhed krævede min-

dre Tid.

Paa Sild er hele den nordlige Deel af Oen, det saakaldte

List, med Undtagelse af et lille Engparti, Sandklitter af henved

100' Hiiide; de fortsætte sig langs hele Vestkysten af Oen, men

hvile Sonden for List i en stor Strækning paa Leerklinten, hvori

Limoniljernsteen og Glimmer-Leer hist og her vise sig; tilsidst

ende de i den lange Hornum Odde, der ganske er bedækket af

dem. Syd for List er Midten af Oen til Landsbyen Rejtum deels

Hede, deels Agerland, og denne Deel af Oen er temmelig hiii.

Det Samme er Tilfældet med Midten af Morsum Odde, som stræk-

ker sig mod Ost; denne er dyrket og meget frugtbar, undtagen

paa det hvide Caolinsand, der skinner i Afstand, som Kridt, fra

den beriimte Klint. Ostsiden fra List og omkring Morsum Odde

er lavliggende Marsk, saa at hoi Flod kan skille Morsum Odde

fra den (ivrige Deel af Oen ; dette skete iaar mellem den 25de

& 26de Juli.

For er Marsk omtrent fra Midten mod Nord og Vest, Re-

sten Geest. Marsken er inddiget, med Undtagelse af et lille

Stykke Forland paa Nordsiden, Den inddigede Marsk hviler

jævnlig paa Torv, der opgraves hist og her, men dog ikke er

yndet som Brændemateriale. Geestlandet er let sandet Jord og

hævet vel omtrent en Snecs Fod over Havet. Ved hoie Floder

skylle Bolgerne Jorden bort ved Kysten, og Landet falder derfor

steilt af mod Havstokken. Denne bestaaer snart af rullede Strand-

stene af Honseægs Stiirrelse, snart af hvidt Sand, der Qyver for

Vinden, selv i fugtig Tilstand, men Klitter danner det dog ikke.

Ved de Bortskylninger, Floden har gjort, er en rodlig los Sand-

steen bleven blottet; mod Ost har den megen Lighed med Halv-

iiens jernholdige Sandahl, men forfuiges den mod Vest, antager

den mere og mere Lighed med Limonitjcrnslenen fra Sild. Ved

Toftnm i Nærheden af Gotine er den utvivlsomt eaaet over i
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denne Dannelse; her ere Lagene hævede og brudte. Glimmer-

leret staaer tillige i Klinten, og der mangler blot Caolinsandet

for at gjore den til en Gjentagelse i det Smaa af Morsum Klint.

Kun paa nogle faa Steder er Oens Sydside saa lav, at der

er Syltenge; de smaa Vandlob, som flyde gjennera dem, fyldes

i Flodtiden med Havvand. Ved de forskjellige Stromninger, som

herved daglig foraarsages, bortskylles der idelig Dele af Vandlii-

bets Sider, og dets Form forandres derfor stadig. De kaldes

Priler og forekomme desforuden paa Ftirs Forland; paa Amrom
og Sild er der ogsaa nogle af dem.

Amroms Jordbundsforhold staae de sildringskc meget nær.

Mod Nordvest og tildeels Vest ligger en stor Sandslette, Knib-

ben, der i Begyndelsen af dette Aarhundrede skal have været

Marsk. Kun i Stormfloder bliver den overskyllet, og Havet

gaaer da op til Klitterne; disse strække sig fra Nord og gjiire

en Krumning mod Sydost, hvor de ende med Steenodden. Den

hiiieste Klit, „Grat Diin«, er 104', dernæst Satteldun 94'. Ost-

lig for Klitterne igger en Strimmel Geestland, der ligesom paa

Sild er deels opdyrket, deels smaa Hedepartier. Ligesom paa

denne O, strækker sig ogsaa paa Amrom et Stykke Marsk langs

Ostsiden. Bruunkulsformationen er man stodt paa ved Lands-

byen Nebel, hvor man ved Brondgravning har fundet Caolinsand.

Det er ikke let at bestemme Stiirrelsen af disse Oer, thi

man kan næsten sige, at den vexler med hver Ebbe og Flod, og

Vegetationen kan ikke gjores til Landgrændsej thi i saa Fald

maatte Salicornia herbacea gjores til Saltvandsplante. I Ebbeli-

den gaaer Færdselen mellem Ararom og For for sig tilfods og

tilvogns, og der er da kun to smalle Lob, hvor man ikke kan

gaae liirskoet, men meget vel vade, idet Vandet ikke naaer Knæet.

For er da kun skilt fra Fastlandet ved et smalt, men temmelig

dybt, Lob mod Nordvest, og paa Sild haves Exempler paa, at

Folk tilfods ere komne over fra Fastlandet; det horer dog til

Sjeldenhederne, da det altid er forbunden med stor Fare, og

kun kan udfores af Folk, der ere niiie kjendte med Forholdene.
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Det seneste Exempel skriver sig nok fra de sidste Krigsaar, og

ilt del lykkedes, skyldes formodentlig en vedholdende Ostenvind,

som dengang fandt Sted.

Vegetationen paa disse Strækninger, som overskylles i Flod-

liden (Vadderne), er indskrænket til nogle faa Arter: Qvelleren

(Salicornia herbacea) gaaer ved Amrom og Silds iistlige Kyster

nogle Steder temmelig langt ud og Zostera nana bedækker lange

Strijg, saaledes at de i Ebbetiden derved næsten faae et sorl

Udseende, sete i nogen Afstand. Zostera marina /?. angustifolia

findes ogsaa, men synes ikke at blomstre her; begge disse Plan-

ler maa her daglig staae med hele Stænglen og Bladmassen i

Luften ,
hvorved Vilkaarene blive anderledes for dem end for

deres baltiske Sostre, men det synes for den Forstes Vedkom-

mende ikke at have nogen væsentlig Indflydelse; at den Sidstes

sterile Tilstand kan udledes heraf, tor vel antages, fordi Manglen

af Vand i Ebbetiden hindrer den i behorigt at udvikle sig i

Af Cryptogamer kan man samle nogle spæde Algeformer,

hvoriblandt Ceramium rubrum er den hyppigste. Mellem Fohr

og Amrom, hvor der flndes en Mængde store Rullestene, fore-

kommer Blæretangeri hyppig voxende paa disse, og i de smaa

Strtimme hist og her Stilophora rhizodes og Chondrus crispus be-

fæstede til Blaamuslinger, som her ligge i Hobetal tilligemed

Hjertemuslinger.

Med al denne Tarvelighed i Floraen paa Vadderne kan man

dog gaae der, uden at Tiden falder En lang; thi der er et me-

get livligt Riire i Dyrelivet, som stadigt tiltrækker sig Opmærk-

somheden, Det udtaler sig vel med forskjellig Styrke i de for-

skjellige Strog, men overalt vil man finde Noget og de fleste

Steder Meget deraf.

Begiver man sig i Land fra Vadderne oppe under List, hvor

man har god Leilighed til at iagttage de forskjellige og eiendom-

raelige Bevægelser af de talrige Siifugle (Strandskader, Rodbeen,

Maager, Gravgjæs, Edderfugle o. s. v.), har man slrax Klitterne
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for sig. De fleste af disse ere paa Nordostsiden af List fuld-

stændig dæmpede, og en Vegetation af Carex arenaria, Festuca

ovina og rubra, Rosa pimpinellaefolia og Silene Olites bevirke,

at man i Afstand ikke antager dem for Klitter. De vestlige og

sydlige Partier derimod ere kun ufuldstændigt bevoxede med

Hjelmeror (Psamma arenaria), mellem hvilket storre og mindre

Aabninger af skinnende hvidt Sand kigge frem. Mange Steder

ere disse bare Steder saa store, at man kan kalde dem Sletter

i Klitterne. De vende sædvanlig fra det aabne Hav og have alt-

saa Fald mod Ost. Faldet paa Vestsiden, navnlig paa den yder-

ste Række, er derimod fordetmeste steilt og viser Hjelmerorets

favnelange Rodstokke, som ved Biilgernes og Vindens forenede

Magt ere blevne blottede; thi ved Stormflod hortskyller Havet

deres Fod, og det nedstyrtede Sand jævnes ud paa Havstokken,

hvorfra det siden bortfjernes af Vinden,

De Lister-Klitter gjore et mægtigt Indtryk paa Beskueren

saavel ved deres Storrelse som ved deres vilde Former. Dalene

imellem dem ere især bevoxede med Sandpiil, Rævlinger og Lyng,

Galium verum, Hieracium umbellatura og Carex arenaria. Van-

drer man gjennem dem, bedoves man næsten af Maagernes (La-

rus argentatus) Skrig, som lyde fra store Skarer, der svæve over

Hovedet paa den ubudne Gjæst for at aflede Opmærksomheden

fra Rederne eller Ungerne, som endnu ikke kunne flyve. Disse

seer man i Afstand at vralte afsted, og kommer man dem nær,

trykke de sig ned i Lyngen og lade dode, naar man tager dem

i Haanden; dette kan man ikke altid ustraffet gjore, da de imel-

lem pludselig udspye Resterne af deres iVJaaltid, som snart be-

staaer af Krabber, snart af Sommerfuglelarver. Denne Maage

har Beboerne af List fredlyst for Æggenes Skyld, som give dem

en ikke ringe Indtægt. Det Samme er ogsaa Tilfældet med en

Coloni af Rovterner (Sterna caspia), der yngler paa Albue Od-

den og med Gravanden, til hvilken der indrettes kunstige under-

jordiske Rederved Husene, som Fuglen hvert Aar ved sin An-

komst tager i Brug.



Da jeg i Juni Maaned dette Aar bereiste Sild, fandt jeg Ve-

getationen saaledes medtaget af Kreaturer og af Mangel paa Regn,

at jeg havde Moie med at finde Levninger af Planter, som just

ikke voxe sparsomt der, og hvis Voxesteder vare mig nciie be-

kjendte, saasora Silene Otites og Cuscuta Epithymum. Juncus

lamprocarpus Ehrh., som ellers er almindelig paa fugtige Steder

i Klitdalene, var ved Tiirken bleven forkuet til en Væxt paa kun

halvanden Tomme, og jeg saae endda kun fire Exeraplarer.

Hvorledes Juncus pygmæus og capilatus under disse Forhold maa

have seet ud, kan jeg ikke oplyse,

forgjæves. Ligesaa gik det med M
antager, at disse Planter ere henvisnede '

ikiing var begyndt, hvis den overhovedet har fundet Sted paa

List iaar.

Paa Syltengene eller Marsken var der ei heller Stort at

soge Paa List findes et lidet Engdrag, og her stod nogle Bu-

ske af Statice Behen, som Kreaturerne havde vraget; det Sam-

me var Tilfældet paa den (ivrige Deel af Sild, forsaavidt som Af-

groden ikke var bestemt til Hiislet; thi hvor dette var Tilfældet,

kunde man mellem den fremherskende Vegetation af enten Gly-

ceria maritiraa eller Plantago maritima finde Juncus compressus

og Armeria vulgaris i Mængde, ligesom ogsaa af og til et lille

Selskab af Odontites verna eller Plantago Coronopus. Ved

Groftkanterne var en Deel Chenopodiaceer i Færd med at blom-

stre, folgelig for unge til at kunne bestemmes, med Undtagelse

af Halymus pedunculatus Wallr. Floden havde nylig været oppe

og afsat sine Leerpartikler paa Planterne, saaat det livlige Gronne,

som Marskegnene ellers udmærke sig ved, var forsvundet. Den

eneste Plante, som ikke havde skjæmmet sig derved, var den

hvidgraa Strandmalurt, som forekommer pletviis i Mængde.

Langsmed Vestkystens Klitter, hvis Vegetation svarer til

den paa List, naar man dertil foier Lathyrus maritimus og

Anthyllis vulneraria, som findes sporadisk, strækker sig en gold

Havstok, paa hvilken man kun finder nogle opdrevne Alger.
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Den hyppigste af disse er Fucus nodosus, dernæst F. vesiculo-

sus, af og lil en Chorda Fiium og Cystoseira siliquosa. Lami-

na lia saccharina forekommer ogsaa, men meget sjeldeii, hvorimod

Ceramium rubrum her, som overalt ved disse Oers Kyster, er

hyppig nok og let ioinefaldende ved sin rode Farve, som endog

bliver stærkere, medens den tiirres paa Sandet.

For er ved sin Beliggenhed, i Læ af Auarom og Sild, hel-

digere stillet end disse tvende Oer. Den er fri for Klitter og

for den Oversanding, som folger med dem, og Træerne ere min-

dre forkuede i Væxten, Ved Byerne træffer man ret frodige

Linde, Aske og Alme, og i Haverne stode ogsaa Æbletræer,

Mispier og Valdniiddetræer meget godt, ja selv den ægte Kasta-

nie findes, og den skal ifjor endog have baaret modne Frugter.

Blomsterne og Kjiikkenurteme synes ikke at staae tilbage for

dem paa Fastlandet ligeoverfor, hvorimod Sæden ikke var bedre

her end paa en tilsvarende Jordbund paa Amrom og Sild, So-

luftens Indflydelse paa Temperaturen syntes, forsaavidt der kan

dommes uden efter fortsatte meteorologiske Iagttagelser, især at

gjore sig gjeldende om Nætterne; thi Trangen til at klæde sig

varmere om Aftenen, som ellers melder sig paa den fugtige Vest-

kyst, folte man ikke her.

Marsken, som indtager den storste Deel af Fors Fladerum,

er her ligesom paa Fastlandet deelt i Fenner ved Vandgrovter.

Som en Folge af Torken stode disse Grovter næsten alle tore

indtil Slutningen af Juli, og deres Bund var dækket med adskil-

lige Dynd- og Sump-Planler i saadan Mængde, at der paa mange

Steder ikke var Plads lil flere. Blandt disse manglede Juncus

supinus næsten intetsteds, ligesaalidt som Hydrocotyle vulgaris.

Meget hyppig forekom ogsaa Helosciadium inundalum og Peplis

Porlula saavelsom Scirpus fluitans. Meget uventet traf jeg Pilu-

laria globulifera, som flere Steder i Stroget mellem Nieblum og

Borgsum og denne Byes Fuglekoie bedækkede den dyndede

Bund i de Grovter, som længe ikke havde været rensede. Jeg

traf den ogsaa senere i Selskab med Alisma ranunculoides og
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Littorella lacuslris i de smaa, dengang udtorrede, Damme paa

atten Roderne*) i Nærheden af Byen Uttersum.

Den indendigs Marsk er enten Græsland. Agerland eller

gjennemgravet for at faae Torven, som meget hyppig ligger un-

der den. Ikke ubetydelige Strækninger ligge paa denne Maadc

ubrugelige for et ordentligt Agerbrug. Alligevel yde Qere af dem
Eierne væsentlige Indtægter paa Grund af det betydelige Ror-

skjær, som finder Sted paa dem. Mange Steder staae Rorene

saa tætte, at Rordruramen tor benytte dem til Rugeplads, og al

anden Vegetation end Ror er udelukket; men andre Steder voxe

de saa tyndt, at del neppe kan lonne sig al samle dem, og der

findes da mellem dem og de Vandhuller, hvoraf Tiirven er taget

op, Et og Andet, som kan sysselsætte Botanikeren.

Ved Landsbyen Alkersura gaae saaledes de tættere Ror-

strækninger, som findes paa de fleste Byers Marsk, efterhaanden

over i den omtalte blandede Vegetation, der mere og mere for-

andrer sin Charakteer, jo længere man kommer mod Vest. Den

begynder med Ror, hvorimellem Juncus lamprocarpus af og til

titter frem, og, hvor Rorene blive tyndere, kommer der Græs-

pletter med Potentilla Tormentilla og P. anserina § tenella Lge.,

en mærkelig Form, der er meget udbredt. Potentilla procum-

bens er derimod indskrænket til nogle faa Steder. I Vandhul-

lerne findes Potaraogeton oblusifolius, Polygonum amphibium og

Utricularia vulgaris, og af og til, som man kommer mere vestlig,

moder man Lyngplanter, Gentiana Pneumonanthe og Erica Te-

tralix. Disse to blive efterhaanden hyppigere, og i Grovterne

viser Potamogetoa oblongus sig ikke sjeldent; ogsaa den tiltager

i Hyppighed, jo mere vestligt man kommer, og Nartheciura Os-

sifragum slutter sig til. Henimod Veslerlandskirke, og kort for-

end man naaer denne, optræder vore tre almindelige Genistaer
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med Juncus squarrosus, og Lyngen staaer tillige saa læt, al det

Hele fuldstændigt er gaaet over i Hede.

Den udendigs Marsk har ganske Charakteren af Sylten-

gene paa vore ostlige Oer; vel kan en eller anden Plante, saa-

soni Statice Behen, forekomme der i storre Mængde eller en an-

den findes, som ikke er kjendt paa dem, f. Ex. Halymus por-

tulacoides, men del fine Syltengsgræs og Chenopodiaceerne i

Vandhullerne give dog Marsken her del samme Præg, som er

udbredt over de ostlige Oers Syltenge.

Geesten paa For svarer til de mindre frugtbare saakaldtc

lette Jorder paa Halvocn. Den oprindelige Vegelation har for-

modentlig været Hedeplanter; thi paa Kjæmpehiiiene Iræffes Lyng,

ker: Corynephorus, Arnoseris, Scleranthus annuus og perenuis

og paa Grovlkanterne Hypericum perforatum, Hypochoeris radi-

cata, Galium verum. Thymus Serpyllum og Rubus caesius. Und-

lagelsesviis forekomme Ulex europaeus og Sedum lividum paa

disse Steder. Ved Byen Nieblum findes tre Bregner: Lastraea

Filix mas, Blechnum Spicant og Aspleninm Ruta muraria, hvil-

ken sidste voxer i Mængde paa Kirkens Muur*); Gere Arter af

denne Familie fandt jeg ikke; muligt dog at Botrychium forekom-

mer, da flere af Oens Localforholde svare til dem, under hvilke

man ikke sjelden træffer dem i Halvoens Hedeegue.

Paa de smaa Brinker langs Oens Sydside findes Ononis re-

pens meget hyppig, og blandt flere Buske af den traf jeg een,

som udmærkede sig ved alle Delenes Spædhed ; en lignende spæd

Form afLathyrus maritimus Fr. (/?, acutifolius) fandt jeg i Sandet

under Brinkerne ud for Nieblum.

•» Vn^A,t«dfit blev miiT anffivet af en Farver Arfsten i ISieblum, efteral



Nedenfor disse Brinker strækker sig den for omtalte Hav-

stok, der vcxelviis bestaaer af sandede Strog og Partier, som

ere dækkede af rullede Strandstene. Her har man af vore al-

mindelige Strandplanter Hjelmeror og Marehalm, Agropyrum jun-

ceum og hist og her paa Sandet og fortrinsviis mellem Stenene

Eryngium maritimum, Cakile maritima, Halianthus pepioides, La-

thyrus maritimus og den smukke Alriplex arenaria, som ved sine

solvgraae Blade tiltrækker sig Opmærksomheden. Skade, at jeg

ikke kunde hjemfore den med udviklede Frugter, eller idetmind-

ste saa vidt udviklet, som den kunde have været ved Slutningen

af mit Ophold paa Oen, hvis den ikke var bleven odelagt ved en

svær Storm, som reiste sig i Slutningen af Juli Maaned og stod

paa i flere Fiodtider. Sogangen var meget stærk, og Strandste-

nene rullede saa voldsomt, at der, da Veiret bedagedes, ikke

fandtes Andet tilbage af den hele Vegetation nedenfor og paa

Tangbellet end nogle forpidskede Riidder af Halianthus.

Amrora har ved sine Klitter, sin Geest og sin Marsk megen

Lighed med Sild, men gaaer man lige fra den ene til den an-

den, mærker man dog en Forskjel, der er en Folge af den Maade,

hvorpaa Beboerne behandle Sofuglene. Vandrer man en stille

Dag mellem Araroms Klitter, nedtrykkes Sindet af den Gravstil-

hed, som hersker der. Man gaaer gjennem lignende Klitdale,

som paa List, mellem Rævling og Lyng og man seer lignende

Sandsletter, forrevne Klittoppe og Brinker med Klitlagets Rod-

stokke; men man kan gaae længe uden at see en Fugl og uden

<it hore Insekternes Summen. Knibben skyder sig saa langt ud

i Havet, at endog Bcilgernes Pladsken taber sig i det Fjerne.

Maagen og Gravanden have i sin Tid her været ligesaa hyp-

pige, som de endnu ere paa List, men Beboerne have fordrevet

dem ved hensynslos Jagen i Yngletiden, og, uagtet man veed,

hvilke Fordele Lists Beboere have af disse Fugle, vedbliver man

med Forfolgelsen mod de faa, som af og til gjæste Oen. Me-

dens Klitterne paa Sild vrimle af Harer, findes dette Dyr ikke

paa Amrom; derimod er der endnu vilde Kaniner, som siges at



nedstamme fra nogle af en hollandsk Skipper indforte; men og-

saa disse ere i Aftagende, deels fordi enkelte af Beboerne gjore

sig det til en Erhvervsgreen at lure dem op og skyde dem, naar

de om Aftenen komme ud af deres Huler, deels fordi Maarer

og Ildere eller Væseier skulle være komne til Oen over Isen for

nogle Aar siden og nu gaae i Hulerne for al tage dem. Hvil-

ket elter hvilke af disse Væseldyr det er, som ere komne til

Oen, kunde jeg ikke faae oplyst; thi alle tre bleve nævnede af

forskjellige Personer, der dog ikke kunde give nogen bestemt

Beskrivelse hverken af Dyrenes Udseende eller Levemaade.

Vegetationen i Amroms Klitter er ikke forskjellig fra den,

jeg saae paa de tilsvarende Steder paa Sild; derimod har Knib-

ben en Vegetation, hvortil intet Tilsvarende findes paa Sild.

Denne store Sandflade kan man maaskee bedst ligne ved et snee-

dækket Overdrev, hvor Toppene af Buske rager frem; gaaer man

stand ligner Snee, er Sand og Buskene — Agropyrum junceum L.;

man kan gaae fra dens nordlige til dens sydlige Ende uden at

see nogen anden Plante. Sandet er maaskee for lavt til Hjæl-

meroret og for flint til Marehalmen, eller maaskee for salt for

dem begge. Gaadefuldt er det at see dem i Nabolaget af et

Sted, som synes at maatte egne sig godt for dem, uden at de

dog udbrede sig paa det.

Paa Grændsen mellem Marsk og Geest traf jeg en Plan-

te, som jeg ikke havde seet paa Sild, nemlig Juncus atricapil-

lus; ogsaa fandt jeg den paa et Stykke Eng paa Sydenden af

Oen, som var fremkommet derved, at Klitvandet sivede ud langs

Kysten. Paa Digerne ved Byen Nordtorp og ved Veikanterne

mellem denne By og Nebel fandt jeg Dianthus Carthusianorum

i stor Mængde, men intetsteds saae jeg den i Klitterne, og den

sædvanlige Angivelse af disse som dens Voxested maa vistnok

beroe paa en Feiltagelse.

Paa Marsken forekommer Halymus portulacoides meget al-

mindelig, og holder sig især til Kanter af Prilerne, hvor den
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fordelmeste staaer saa tæt, at intet Græsstraa kan skyde frem

gjennem dens store Buske eller mellem dem; thi de ere voxede

i hverandre. Gaaer man over Marskengene, har man ligesom paa

Sild og tildeels paa Fohr Odontites riibra, Arnieria, Plantago ma-

ritima og P. Coronopus mellem Glyceria maritima, der danner

det egentlige Græsteppe; og i Vandhullerne foruden „Qvælleren"

(Salicornia) forskjellige Chenopodiaceer, forsaavidt Pladsen ikke

er optaget af Halymus portulacoides.

Medens denne Plante træder erobrende op paa de omtalte

Steder (Priler, Vandhuller, Grovlekanter) bærer Statice Behen

sig ikke bedre ad paa Engene; paa store Strækninger har

den næsten fortrængt al anden Vegetation, og da den ikke ædes

af Kreaturerne i frisk og nodig nok i tiirret Tilstand, vækker den

alvorlige Bekymringer hos Lodseierne*). Naar man seer denne

Plante, vil man nodigt tro, at aen er saa skadelig; thi man bli-

ver indlaget af dens smukke Blomster og dens hele Form. Den

danner jævnlig Buske paa en Alens Tværmaal og derover; i en

saadan Busk ere alle Blomsterstandene paa een Gang paa samme

Trin af Udvikling, men den ene Busks Blomster kunne være

heelt udsprungne, medens en andens staaer i Knopper, og da

nu tillige Blomsterne i den ene Busk sædvanlig afvige meget be-

tydeligt fra dem i den anden i Storrelse, Farve eller Form, fri-

stes man hvert Oieblik til at troe, at man har mærkelige Varie-

teter, ja forskjellige Arter for sig; men denne Formodning svin-

der snart ved Sammenligning; thi ved Mængden af det Materiale,

man i faa Oiebiikke kan samle, kan man let stille en Række op,

hvor Yderpunkterne — de meesl afvigende Former— umærkeligt

sammenknyttes ved alle de mellemliggende. Mængden af denne

Plante er betydelig; i nogen Afstand see Enge paa flere Tonder

Land ganske rodlige ud, og forst naar man kommer ind mellem

dem, seer man, hvilke Blomster der hore til samme Busk, og det



dtrjk, disse gjore er omlreiii

d at see forskjelligc Fuchs

iipperede i en Gronning.

lerlolgende Liste over de Egnes Flora, som hei

\oget vil denne kunne hjelpe til al tjdeliggjore Forestillingen

om Vegetationens almindelige Charskteer, om end Fortegnelsen

savner ikke faae Arter, som en længere Tids Ophold i de un-

dersogte Egne og i et for Excursioner gunstigere Aar sandsyn-

ligviis vil give Leilighed til at iagttage.

de af mig iagttagne Planter i Stroget mellem Rendsborg,

Ekernforde og Slesvig samt paa Vesterhavs- 0erne.

. = F6r; S. = Sild.

Rendsborg, Ekern-
\

Vesteiliavs-

Krumlang, Asche-

)

pel og Dyrehaven, j

Wittenso.

Lastraea Thelypteris Presl.



Laslraea Filix mas. Presl

cristata Presl. .

'> spinulosa Presi.

Pteris aqvilina F^

Blechnum spicant Roth. .

Polypodium vulgare L. . .

> Phegopteris L

Dryopteris L.

Rhizocarpeae.

Pilularia globulil'era L. . i

Lycopodiac

Lycopodium clavatura

Cynosurus cristatus L. .

Setaria viridis Beauv. . .

Panicum glabrum Gaud. . .

Digraphis arundinacea Trin

Anlhoxanthum odoratum L.

Alopecurus geniculatus L.

Phleura pratense L. . . ,

Psair

vulgaris With. .

alba L

^ maritima Lam.

Rendsborg (Lge.J



Arternes Navne.
ffirde og Slesvig. •rr

Milium effusura L a. F.S.h.h.

h. h. F. m. a.,

Holcus lanatus L F. S. s.

.. var. argenleus

Klensby Enge v.

F. s.

Hierochloa Lorealis R. Æ S. .

Slesvig (Pouls.)

Melica uniflora L a.

.. nutans L Klensby Enge v.

Slien (Pouls.)

Avena pubescens L Rendsborg. S. h. h.

•> pratensisL Rendsborg. S. ved List.

Rendsborg.

Airopsis caryophyllea Fr. ... a. F. a. A. a.

praecox Fr a. F. a. A. a.

Corynephorus canescens Beauv. h. h. ra. a. F.A.S.h.h.

Aira caespitosa L h. h. a. S. h. h.

Triodia decurabens Beauv. . . . Steksvig. F.A.S.h.h.

Molinia coerulea Schrank . . . h. h. F.ÆS.h.h.

Briza media L Wittenso. F. S. h. h.

Catabrosa aquatica B Wittenso.

Glyceria maritima M. <& K. . . Slesvig. F. A. «fc S.

.. distans Wahlenb Slesvig. S. F. h. h.

spectabilis M. <fc K. . a. F. a.

fluilans R. Br h. h. F. h. h.

plicata Fr h. h.

Poa annua L F. h. h.

» nemoralis L a.

» trivialis L a. S. h. h.

F. S. h. h.

Dactylis glomerata L a" F. S. s.

/?, lobata Drej Neuwerk V.Slesvig

(Lge.) .



Rendsboig, Eketn- Vesterhavs-

Y arenaria Osbeck

pratensis L

littorea Wahlbg. . .

GosefeId(Carlshutte

. Rendsborg (Lge.

Rendsborg, Slesvig.

Leplurus filiformis /S, subcurvj

acutum DC. . ,

Elymus arenarius L. . . . ,

Hordeum murinum L. . . ,

•t pratense Huds. ,

» silvaticum Huds.

Nardiis stricta L

Rendsborg, Slesvig.

Vogelsang, Annet-

A. (NoU;

F. s.

F. A. S.

F.A.S.m.a.

F.A.S.m.a.

F. ved Vyk.

Cyperus flavescens L.

Rhyncospora alba Vah

Heleocharis paiustris ]

» acicularis

Scirpus pauciflorus Li{

» parvuiiis R. &. .

Rendsborg, Ekern-

Slien (Husum).



Rendsborg, Ekcrn-

Scirpus fliiltans L.

rufus Schrad.

Caricis Relz.

ittenso (Rends-

borg, Lge.)

glaucus Sm. . .

trigonus Roth. .

pungens Vahl. ,

maritimus L. . .

silvaticus L. . .

Undereider h. h.

Slien (Pouls.)

Rendsborg, Slesvig.

I Wittenso, Krumlang.

intermedia Good. . . . . ': Wittenso.

1 Wittenso.

paniculala L Wittenso.

paradoxa Willd. . . . . .

I

Wittenso s. (Sles-

1 vig, Pouls.)

teretiuscula Good. . . .
1

h. h.

divulsa Good . . 1 Pulverholz v. Sies-



pseudocyperus L.

ampullacea Good.

riparia Curt. . . .

paludosa Good. .

Pulverholz og Lui-

(Pouls.)

Wittenso s.

Wittenso.

Slesvig, Ekernftirde.

Eider, Slien,

h. h.

Oxlov.



— pedicellaLT Fr. . .

Ruppia rostellata Koch. . . .

Potamogelon peclinalus L. . .

« pnsillus L. . . .

» zosteræfoIiusSchum

» crispus L. . . .

perfoliatus L. . .

I) oblongus Viv . .

Triglochin palustre L

Alisma Plantago L

.. /9, lanceolatum With.

» /, graminifoliura Ehrli

» ranuHcuIoides L

Sagiltaria sagittifolia L. . .

Bulomus umbellatus L. ...

Junciis congloraeratus L.

Slien, Wittenso.

Eideren v. Rends-

borg (Lge.)

BistensoogVViltenso

Eideren ved Rends-

borg (Lge.)

Bistensu.

Dyrehaven v. Sles-

vig (Pouls.)



Rendsborg, Ekern- Vesterhavs-
Arternes Navne.

ffirde og Slesvig.

Juncus lamprocarpos Ehrh. . . m. a. F. A. S. a.

,. silvaticus Reich Pulverholz v. Sles-

vig (Pouls.)

.. supinus Moench h. h. F. m. a. A.

& S. h. h.

» squarrosus I h. h. F.A.S. ra.a.

.. compressus Jacq. . . . Slesvig. F. A. S.

Gerardi Lois

,. Tenageja Ehrh Wittenso (Pouls.) „

.. bufonius/S, fasciculatus

Jan Rendsborg (Lge.)

.. pygmæus Thuill S. (List,

Horn.)

» capitatus Weig Rendsborg (Lge.) S. (List,

Pouls.)

Luzula campestris DC m. a. F.S.(m.a.)

multiflora Lej a. F. & S.)

y, congesta Fr »

.. pilosa Willd a. »

Colchicaceæ.

Narthecium ossifragum Huds. . F.

Colchicum autumnale L Slesvig (Pouls.),

Ekernforde (Horn.)

"

Ekernforde.

oleraceum L Slesvig.

' ursinum L Kalleby v. Slesvig

(Nolt.)

Srailaceae.

Convallaria majalis L h. h. a.

multinora L h. h.

verticillata L. . . . Klensby v. Slesvig

(Pouls.)

Majanlhemuni bifolium Web. . a.

Hydrocharideae.

Hydrocharis raorsus ranæ L. . . a



Rendsboig, Ekern- Vesterhavs-
Arternes Navne.

forde og Slesvig. 6erne.

Stratioles aloides L Rendsborg.

Iris pseudacorus L h. h. F.

Orchideae.

Orchis raascula L F.?

.. Morio L F.?

>. incarnata L Wittenso.

' maculata L Aschepel. F.? S.

Platanthera chiorantha Cust. . . Willensi), Aschepel.

Neottia nidus avis Rich Luiserilund, Ekern-

forde.

Listera ovala R. Br Wiltenso.

Epipactis latifolia All Sehested, Hutten,

Slesvig.

palustris Crtz Jordbærbjerget v.

Slesvig (Pouls.)

Malaxis paludosa Sw F. A. s.

Sturmia Loeselii Rchb Pulverholz V.Slesvig

(Pouls.)

Coniferae.

Juniperus communis L A.

Ceratophylleae.

Ceratophyllura oxyacanthum

Cliam F.

Callitrichineae.

Callitriche verna Kulz Sehested. F. a.

stagnalis Scop. . . .

Myriceae.

Myrica gale L h. h.

Betulineae.

Belula verrucosa Ehrh Sehested.

Alnus gintinosa Gaertn. . . .
h. h. a.



Carpinus belulus L

Corylus avcllana L

Fagus silvatica L

Qvercus pedunculata Ehrh.

sessiliflora Salisb. .

Ulmaceae.

Ulmus montana Sm

Urticeae.

Urtica dioeca L

Humulus lupulus L

Salix pentandra L

.1 mollissima Ehrh. . . .

cinerea L

» rosmarinifolia L. . . .

Chenopodeae.

Salicornia herbacea L. . . .

Chenopodina maritima Moq.

Salsola Kali L

Kochia hirsuta Nolte . . . .

Chenopodium bonus Henricus

viride L. . . .

glaucum L. . .

» rubrum L. . .

» botryoides Sm.

Atriplex littoralis f



Arternes Navne.
Hendsborff, Ekcrn-

fonle og SIpsvig. ocrne.

Atriplex arenaria WooJs. . . .

Halymus pedunculatus Wallr. .

portulacoides Wallr. .

Polygoneae.

F. A. h. h.

paa Strand-

bredden.

F.A.S.h.h.

F. h. h.,

amphibium L. . . .

Persicaria L

lapalhifolium L. . .

. Hydropiper L. . . .

aviculare T

Fagopyrum L. . . .

Convolvulus L.. . .

Rumex Acetosa L

•> P«'»sl"s Sm

» nemorosus Scbrad. . . .

.. glomeratus Schreb. . .

.. Hydrolapathum Huds. .

•> crispus L

domesticus Hartm. . . .

Plantagineae.

Plantago major L

Janceolata L

coronopus I

Littorella lacustris L

Slesvig Pouls.)

h. h.

h. h.

h. h.

h. h.

ra. a.

h. h.

h h.

Wittenso (Slesvig,

Pouls.)

Ekernforde (C. Ro-

senberg).

h. b.

Bistenso, Rendsborg.

Rendsborg.

Slesvig.

Rendsborg (Lge.)

F. S. h. h.

F. S.

F.

F. rn. a.

S. A. h. h.

F. h. h.

F. S.

F. S. A. a.

F.S.A.m.a.

F.

F. S.

S. (Pouls.)

F.A.S.h.h.

F.A.S.h.h.

F.A.S.m.a.

F. A. S. a.

F.



Asterocephalus Columbaria VVIr.

Lapsana commuiiis L. . .

Arnoseris pusilla Gaertn.

Aracium paludosum Mon.

Hieracium Pilosella L. . .

h. h.

Haby, Steksvig.

vulgatum Fr. .

boreale Fr. . .

umbelJatum L.

/?, filifolium . .

» oleraceus L. .

Lactuca muralis Don,

Taraxacuna officinale

Scorzonera humilis L.

Grosse Gehage,

Sehested.

Ekernforde.



...e™.N.v.e.
Rcudshors, Ekcrn- """':;!:"'

Tragopogon pralense L F. s.

Hypochaeris radicata 1 h. h. F.A.S.(h.b.)

glabra L F.

Leontodoti auturanalis J m. a. F.A.S.(m.a.)

Thrincia hirta Roth Wittenso (Pouls.)

Ceataurea Cyanus L Rendsburg. F. s.

jacca L Slesvig.

Phrygia L Luisenlund, Buus-

dorf Bakker (Ekern-

forde, Horn.).

Arctium majus Schk h. h.

» intermedium Lange . . Dyrehaven V.Slesvig

lomenlosiim Schkr. . .

Onopordon Acanthium L. . . . Slesvig (Pouls.)

Carduus crispus L h. h.

nutans L Slesvig raell. Neu-

werk og Hestebjerget

(Pouls.)

Cirsiura oleraceum AM h. h.

.. lanceolatum Scop. . . h. h. S. F.

" arvense Scop F. A. S.

Carlina vulgaris L Aschepelbakker. S,

Bidens tripartita L a. F.

Eupatoriura canabinum L. . . . Wittenso.

Pelasites officinalis Gartn. . . .
» F.?

Tussilago Farfara L a. F.

Tanacetum vulgare L a. F. A. S.

Artemisia vulgaris L ra. a. F- A. S.

campeslris L

maritima L

Ekernlorde, Rends-

borg (Lge.)

F.A.S.m.a.

Absinlhium L Brekendorf.

Antennaria dioeca Gaertn. . . .
Rendsborg. A.

Gnaphalium arenarium I Rendsb.,Duvensted.

luteo-album 1. . . Sorgwold N. for

Rendsborg (Pouls.)



> sllvaticum Fr. .

Aster Tripolium L

» salignus Willd. . . .

Erigcron acris L

» canadensis L. . .

Solidago virgaurea L. . . .

Bellis pereiinis L

Achillea Ptarmica L
') Miliefolium L. . . .

Anthemis arvensis L. . . .

Cotula L

Matricaria Chammorailla L.

Chrysanthemum segetum L.

" LeucanthemuD

Arnica raontana L

Doroniciim Pardalianehes L.

Cineraria palustris L. . . .

Senccio vulgaris L

> Jacobaea L

' aquaticus Huds . .

'> paludosus L. . . .

" saracenicus L. . . .

Rendsborg.

Rendsborg.

Aschepel.

Luisenlund v. Sles-

vig (Pouls.)

Wittenso m. a.

Gottorp (Pouls.)

Rendsborg a.

ieuwcrk v. Slesvig

(Pouls.)



Jasione montana /?, liltor

Campanula rotundifolia L.

» rapunculoides

» Rapunculus L.

Sherardia arvensis L. . .

Asperula odorata L. . . .

Galiura Mollugo L. , . .

i> silvaticum L. , .

saxatile L

» palustre !

silvestre Poll. , .

> uliginosuni L. . .

' Aparine L

Caprifoliaceae.

Sambucus nigra L

Viburnum Opulus L. . . .

Lonicera Periclymenum L.

Fraxitius excelsior L. . .

Gentiana Pneumonanthe L

Erythraea Centaurium Per

" linariæfolia Pers

pulchella Fr. . .

Menyanthes trifoliala L. .

Slesvig, Ekernforde

(Pouls.)

Neuwerk v. Slesvig

(Pouls.)

Luisenlund v. Sles-

vig (Pouls.)

Wittenso (Pouls.)



Thymus Serpyllum L. . .

" Chamaedrys Fr, .

Clinopodiiim vulgare L. .

os Benth.

So (Carlshutte v.

Rendsborg (Lge.)

Wittenso.

Wittenso.

Lyrskov v. Slesvig

Prunella vulgaris L, . . .

Scutellaria galcriculata L.

Glechoma hederaceum L.

Ncpeta cataria L

Ballota ruderalis Sw
Stachys silvatica L.

|> palustris L,

Galeopsis Ladanura L.

Tetrahit L.

bifida Boeni

> purpureum L,

» amplexicaule L

Galeobdolon luteum Hi

Ajuga reptans L. . . .

Slesvig (Pouls.)

Bundsdorf.

s. Ekernforde.

Rendsborg (Pouls.)



Kendsborg, Ekern- Vcslerhavs-
Arte. nes Navne.

forde og Slesvig. oeine.

Verbenaceae.

Verbena officinalis L HolzBungeogBunds-

dorfsamtGrol-Wit-

tensee (Flekkeby v.

Slesvig (Pouls.)

"

Asperifoliæ.

Anchusa officinalis L Slesvig.

arvensis Bieberst . . . h. h.

Borrago officinalis L Stampemollen v.

Slesvig (Pouls.)

Myosotis palustris Roth Wittenso. F. h. h.

lingulata R. S Wittenso, F. S.

collina Hoffra a.

interraedia Link. . . . h. h. S.

Lithospermum arvense L. . . . Nybiil.

officinale L. . . Neuwerk v. Slesvig

(Pouls.)

Pulmonaria officinalis L Grosse Gehage.

Echium vulgare L Duvenstedt s.

Omphalodes verna Monch. . . Neuwerk og Pulver-

holzv.Slesvig(PouIs.)

Convolvulaceac.



Benclsborg, Ekcrn- Vesterha
A..er„e. Navne.

forde og Slesvig.

Vorbascuni Thapsus L. . . . Ekernforde h. h.,

Neuwerk v. Slesvig

(Pouls.)

nigrura I h. h. Sild.

Lychnitis L Slesvig (Pouls.),

Ekernforde (Horn.)

Scrophularia nodosa L h. h.

aquatica I Wittenso.

vernalis f Gottorp (Neuwerk v.

Slesvig (Pouls.)

Limosella aquatica L Rendsborg (Lge.) For ve

Veronica serpyllifolia I F. og

scutellata L h. h.

" /5, villosa .. F. S.

" Pulverholz V.Slesvig

(Pouls.)

Anagallis L a.

Beccabunga L Wittenso a.

Chamaedrys L. . . . ra. a. F. S.

hederaefolia L. . . . h. h.

agreslis L h. h. F. S.

persica Poir Gottorp (Horn.)

arvensis L

verna I

a.

Schulendam, Nybol.

F. S.

Linaria vulgaris Mill F. A.

cymbalaria Mill.i Neuwerk v. Slesvig

» minor Desf. J'
' '

'

(Pouls.)

.. Elaline Desf. Falkenberg v. Sles-

vig (Pouls.)

Melampynim pratense L. . .

silvalicura I Klensby v. Slesvig

(Pouls.)

Pedicula1-is paluslris L F. A.

silvatica 1 h. h. F. A.



Rendsborg, Ekern-

Rendsi)org.

Rendsbnrg (Lge)

Rendsborg (Lge.),
j

Lyrskov v. Slesvig

Glaux maritima L. . . .

Trientalis europaea L. .

Centiinculiis minimus L.

Lysimachia vuigaris L. .

thyrsiflora L.

F.(Borgsum)

S. (Kph.)

Hottonia palus

Samolus Vaiei

Primula elatio

Witlenso.

Slesvig.

Neuwerk v, Slesvig

(Pouls.)

Vaccinium Myrtillus L.

" uiiginosum I

Pulverholz v. Slesvig

(Pouls.)

Sehested.



Andromeda polifolia L. .

Calluna vulgaris Salisb. .

Erica Tetralix L

Umbelliferae.

Ilydrocolyle vulgaris L. .

Sanicula europaea L. , .

Eryngiutn maritimum L. .

Cicuta virosa L

Apiura- graveolens L. . . .

Helosciadium inundatuni K

» repens Koch.

Aegopodiiim Podagraria L.

Carum Carvi L

Pimpineila Saxifraga L. .

magna L. . . .

Sium lalifolium L

» angustifoliura L. . .

Bupieurum tenuissimum L.

Oenanlhe flstulosa L. . .

Phellandrium L.

Aethusa cynapium L. . .

Cnidium venosum Koch. .

Archangelia

Heracleum

|F. (Hfi

Seemiihle v. Rends-
j

F. m. a.

borg (Lge.)

List.

jF.? (efter et

jtorretExem-

plar, som

I

angaves der

I

fra Oen )

Wiltenso.

Rendsborg h.

Ekernforde.



Daucus Carota L. . . .

Torilis Anthriscus Gm. .

Anthriscus vulgaris Pers.

Myrrhis odorata Scop.

Conium maculatum L.

Hedera Helix I

Con
Cornus sangvin^

Rendsborg, Ekern- Vesterhavs-

Nybiil, Oxiev, Baas-

dorf.

sby V. Slesvig

Saxifraga gran

Hirc

Chrysospleniui

oppositifolium L. i Dyrehaven v, Slesvig

iplex Jacq. ...
I

Sehested,

mm L i
Grunholz (Klensby

I

v. Slien (Pouls.)

orosa L
i

Wittenso.

tica L j Dyrehaven og Pulver-

Iholz V.Slesvig (Pouls.)



Rendsborji, Ekern- Vesteihavs-
Alternes Navne.

rsrde og Slesvig. oerne.

Pulsatilla vulgaris Lob A. s.

Myosunis minimus I h. h. F.

Ficaria ranunculoides Rolh. . . a.

Ranuiiculus Ungva L Eider(Slesvig, Pouls.) F.

Flammula I h. h. F. A. S.

reptans L Wittenso (Rends-

borg (Lge.)

F.

bulbosus L h- h. F.

lanuginosus L. . . a.

acris L

repens L :; F.

a.

Philonotis Ehrh. . Slesvig. F. S.

Balrachium heterophyllum Fr. . h. h. F.

circinatura Sibth. . Eider, Carlshutte. F.

raarinum Fr Slien, Wittenso.

hederaceum Wimm. Rendsborg (Lge.) S. (Pouls.)

Callha palustris L a. F.

Trollius europaeus [ h. h.

Actæa spicala L Abels Grav v. Sles-

vig (Pouls.)

Papnver dubium I

Rhoeas I

Schulendam.

Neuwerk v. Slesvig

(Pouls.)

.

Chelidonium majus L m. a.

/J, lacinialum . . . Schulendam v. Rends

borg. Neuwerk v.

Slesvig (Pouls.)

Fumariaceae.
Corydalis pumila Host Neuwerk v. Slesvig

(Pouls.)

Fumaria officinalis L h. h. F.

capreolata L Askov v. Ekern-

forde (Pouls.)



Cardamine pratensis L h. h.

» hirsula L Wittenso.

silvatica Link ... Slesvig (Nolt).

Arabis Thaliana L Wiltenso.

Turritis glabra L
:

a.

Naslurlinm officinalc R. Br. , . Rendsborg, Wit-

tenso, Slesvig.

palHstre DC
j

Rendsborg.

anceps Rchb. . . . iRendsborg, Borgsted.

» Amphibium RB. . . iWitlenso,Rendsboi

Draba verna L a.

Cochlearia offici^alis I
'

danica I

Thiaspi arvense L '"• 'i-

Teesdalia nudicauiis RB m. a.

Cakile raaritima Scop

jhia L.

cinaie I

anthoid

Camelina saliva Pers

Capsella bursa pastoris Moncb.
"

m. a.

Lepidium campestre L Sehested.

" ruderale L "

Brassica campestris L
\

"

Sinapis nigra h "

Raphanus raphanistrum L. . . .
;

m- ^•

Nymphaea alba L Rendsborg.

Nuphar luteum Sm Rendsborg.Biste

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L
;

Sehested.

Hayne . . .



Rendsborg, Ekern- Vesterhavs
Arternes Navne. rOrdecSlesvi.

Parnassia palustris L. ..... a. F.

Pyrolaceæ.

Pyrola minor L Grosse Gehage. F. (Fugle

koien).

Monolropeæ.

Monotropa Hypopilys I SchnellmarkerSkovv.

Ekernforde (Pouls.)

Violarieae.

Viola palustris L Wittenso. F. S.

.. silvalica Fr h. h.

-. canina L Wittenso. F. A. S.

" tricolor L m. a. F. A. S.

-' (i arvensis F. A.

Paronychieae.

ra. a. F.A.S.m.

annuus L m. a. F.A.S.m.

Corrigiola litloralis L Rendsborg (Lge.)

Herniaria glabra L h. h.

Illecebrum verticillatum L. . . Lyrskov, Rendsborg

(Pouls.), mellem Sies

vig og Rendsborg

Alsinaceae. CHorn.)

Lepigonum rubrum Fr a. F. A. S.

marinum Fr " F.A.S.m.

*fasciculare Lonnr. F.

salinum Fr Slesvig. F.A.S.m.
Spergula arvensis 1 m. a. F.A.S.m.

' penlandra I Sandige Brinker ved

Wittenso. N.O.Eid.,

Sorgwold (Pouls.)

Sagina procumbens I h. h. F. A. S.

- subulala Wimn. F. A. S.

(Horn.)



Rendsborg, Ekern- ]
Vesterhai

fOrde og Slesvig. ' 6erne.

Sagina maritima Sm. . .

I) nodosa Fenzl. .

Halianthus peploides Fr

Arenaria serpyllifolia L.

trinenia L. . .

Stellaria nemorum L. .

media Vill. . .

vulgare Hartir

Malachium aquaticum Fr

Slesvig |F.A.S. 1

uIs.)
I

h. iF.A.S. I

Samling fun-

det Exem-

plar angaves

herfra).

Rendsborg. F.a.A.S.h.h.

A. s. List a.

Ekernforde (Pouls.)

nura Fr

ertinum ....
h. h.

Wittenso.



Lychnis nos cuculi L.

Viscaria purpurea Wiir

Agrostemraa Githago L

Rendsborp, Ekein-

Malva vulgaris Fr. . . .

silveslris T

" moschata T

« Alcea var. fastigia

Tilla parvifolia Ehrh.

I

Ekernforde (Pouls.)

! Louisenlund (Pouls.)

montanum L. ...

Elatineae.

Elatine hydropiper L. . . . . .

Polygaleae.

Polygala vulgaris L

Frangulaceae.

Rhamnus frangula L

cathartica I

Pi

Ne

verholz V. Slesvig

(Pouls.)

Rendsborg.

h. h.

h. h.

llex aqvifolium L h. h.

Empetrum nigrura L

Enphorbiaceae.
Euphorbia Peplus L

» Helioscopia L. . . .

Esula L iwerk V. Slesvig.

Aschepel, Hiillen.



Retidsboig, Ekein

Jorde og Slesvig.

palustre I Aiinettenhohe. (Got-

Roherliatiuin L. . . . a.

pyrenaicum I Lolfus.

molle L

pusillurn L. . .

cicutarium L'Her.

Radiola linoides Rolh.

acetosella L a,

stricta L !
Oxiev, Gottorp.

Irapaliens noli tangere L.

virgatum Fr Rendshorg (Lge.)

pubescens Rotb. . . Witteiiso.

ium angustifolium Sp. h. h.

biennis L Wittenso h. h. (Neu-

I

werk (Pouls.)

:eliana 1 Hutlen,

Mjriophyllum spicalura L. . . .
:

Slien og 11. Steder,

alternifloriim DC.
j

Hippuris vulgaris U !
St. Jorgens Eng v.

I Slesvig (Pouls.)

Poplis portula L

F^ythrum Salicaria L. . . .

Pomaceae.

Crataegus monogyna Jacq.



Ekern- Vestcrha'

Cralaegus oxyacantha

Sorbus aucuparia L. .

Pyrus malus 1., . . .

Sangvisorba officinalis

Alchemilla vulgaris L.

Rosa coriifolia Fr. . . .

» pimpinellæfolia L.

discolor Whe. . . .

nemorosus Ilayne. .

serpens Gr. Godr.?

Giossc-Gehage.

(Klensby v. Slesvig,

Pouls.)



Tormentilla Scop.

vesca T

elatior Ehrh. . . .

(Pouls.)

Wiltcnso.



Bendsborg, Ekeru- Veste. Iiavs-
Aiterues Navne.

ffirde og Slesvig. flcne.

Lotus corniculatus L ^u F.A.S.a.

n lenuis Kit F. A. S. ..

Asiragalus glycyphyllos L Vindeby Noer.

Erv.im hirsutum L a. F. A.

. letraspermum L Ekernfcirde (Pouls.)

Vicia lathyroides I Willenso.

angustifolia Uolh Wiltenso. F. A. S.

' sepium I h. b.

cracca L a.

Lathyrus pratensis L a. F.

silveslris L Scbirnau, Vindeby

Noer.

raaritimus Fr F. A. S. a.

/S, acutifolius Bab. . .

Dyrehaven V.Slesvig,

inacrorhizus Wimm. . h. h.

palustris L St. Jorgens Eng v.

Slesvig (Pouls.)

Onobrychis sativa Lam Ekernforde.

Ornilhopus perpusillus J h. h. F. .



Nogle Bemærkninger om Liparis lineatus.

Af Dr. phil. Chr. Liithen.

(Met

lille Skivefisk, som man med en dansk

IJenævnelse kunde kalde den s tribed e Ringbug, forekommer,

som jeg i det folgende skal vise, om end maaskee mindre hyp-

pigt, baade ved de gronlandske, islandske, norske, svenske, rus-

siske og danske Kyster; alligevel vil man forgjæves soge den i

Fortegnelserne over disse Landes Fiske; hverken i Kroyers

Beskrivelse af Danmarks Fiske eller i Nilssons Skandinaviske

Fauna eller i Fabers „Naturgeschichte der Fische Islands" eller

i Reinhard ts Fortegnelse over Gronlands Fiske i de natur-

historiske Tillæg til Rinks Beskrivelse af Gronland findes den

anforl. Det vil derfor maaskee ikke være uden Interesse her

at meddele, hvad der om denne Arts Forekomst er mig bekjendt,

deels af skriftlige og mundtlige Meddelelser, deels af ældre og

nyere Skrifter og af egen Undersogelse.

Itjor Sommer fik jeg ved Hellebæk, i den nordlige Deel af

Oresundet, i Skraben, paa en Dybde af en halv Snees Favne eller

lidt mere, et 11'" langt, noget mutilerel Individ af en Ringbug,

som oieblikkelig var mig paafaldende ved sin eiendomraelige

Farvetegning, og som jeg strax erkjendte for at være den mig

af Professor Kroyers Beskrivelse og Afbildning *J bekjendte

Liparis Unealus Kr. Dens Tegning bestod nemlig af k brede
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violette Længdestriber paa lys Bund ; vel have disse Striber

senere tabt noget i Tydelighed ved Dyrets Opbevaring i Spiritus,

men forsaavidt Undersogelsen af et enkelt noget beskadiget

Exemplar overhoved kan tilstede nogen afgjorende Dom, finder

jeg aldeles ingen Grund til at tvivle om, at det virkelig er

K.r overs Liparis lineatus ; at Striberne ikke ere blaa, men vio-

Afvigelser til herved at kunne komme i Betragtning. Professor

Kroyers 2 Exemplarer vare fra Trom s o i Finmarken og kun

lidt slorre end mit, men dog noget mindre end et af Justitsraad

Olrik fra Godhavn i Gronland senere nedsendt Exemplar,

som har en Længde af c. l-''^". At en stribet Liparis-Art findes

ved Gronland, er iovrigt allerede antydet af Prof. Reinhardt

Da nu Liparis lineatus Kr. var paavist ved 2 saa langt fra

hinanden liggende Punkter af den skandinaviske Kyst som Trom so

og Hellebæk, var der vistnok den storste Rimelighed for, at

den ogsaa vilde findes paa de mellemliggende Kyster, da man sik-

kert ikke kan antage ttpam-Arlerne for omstreifende Fiske, hvis

Forekomst kunde tilskrives en tilfældig Forvildelse udenfor deres

egenlige UdbredningsbæKe. Denne Formodning har allerede stad-

fæstet sig; da jeg nemlig i den zoologiske Sektion af det her i Kjo-

bcnhavM i Juli Maaned d. A. afholdte skandinaviske Naturforsker-

mode forelagde en Notits om Fundet af denne Fisk ved vore Ky-

sler, meddelte d'Hrr. Prof. Lilljeborg og [ntendant Malm, al

de begge havde fundet den samme Art i Bohusian, og i et

Bestyrelsen af Universitetets zoologiske Museum til Gjennemsyn

meddelt haandskrevet Catalog over Professor Sarses nu i Uni-

versitetsmuseet i Christiania indlemmede Samling af norske Hav-
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dyr fandt jeg ogsaa Liparis Unealus Kr. opfort, saavidt jeg erindrer

dog kun med et enkelt eller ganske faa Exemplarer. Professor

Nilsson har derimod ikke selv kjendt denne Art som skandina-

visk, og har aabenbart tillige overseet, at Prof. Kriiyer havde

taget sine Exemplarer ved Finmarken.*) Efter de hidtil fore-

liggende Kjondsgjerninger maa den overhovedet ansees for en

sjclden Fisk, saafreml dens tilsyneladende Sjeldenhed ikke har

sin Grund i, at den ligesom andre beslægtede Smaafiske kun

mere tilfældigt fanges i Bundskraben.

Mærkeligt nok synes det aldrig at være falden

Forfatter ind, at den stribede Ringbugform, som <

afbildet af Don o van**) og efter ham af YarrelH

fjerde Delen, Fiskai

viser Nilssons bestemte Udsagn, „at den (o: L. barbalus Ekstr.) saa-

vidt han veed kun er fangen nogle faa Gange i Ostersoen, i Skjær-

gaarden udenfor Stokholm og Ostergotland", at Kroyers Opdagelse af

Liparis lineatus ved et ganske andet Punkt af Skandinaviens Kyststræk-

ning aldeles er undgaaet hans Opmærksomhed. Hvad Nilsson ioviigt

anforer om Artens Udbredning „ved Englands sydlige og nordlige Ky-

ster, ved Orkenoerne, i Davissundet og saa nordligt som Grenland og

Novasemlie", er deels laant hos Yarrell og Donovan, deels byggel

paa den aldeles ubeviste Antagelse, at L.vulgaris Yarrell og L.bar-

batus Ekstr. ere identiske. Af samme Grund er der i Kroyers Text til

„den almindelige Ringbug« (Danmarks Fiske 2den Deel p. 534-37) ind-

kommet meget, der rimeligvis slet ikke vedkommer den; i Synonymien

(1. p. 534) er L. vulgaris Yarrell derimod kun anfort med et Sporgs-

maalstegn. At forene Liparis barbalus og L. vulgaris Yarr., men ikke

denne og L. Unealus, er under alle Omstændigheder en paafaldende In-

conseqvens. Oprindelsen til den hele Forvirring synes imidlertid at

maatte soges hos de engelske Faunister, som neppe have skjelnet tilbor-

ligt mellem de hos dem forekommende Ringbugformer.

) The natural history of British Fishes, 2det Bind tab. 47.

) History of British Fishes; denne Artikel er væsenlig uforandret i alle 3

Udgaver.
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(len samme Art som hans Uparis linealus , uagtet denne Tanke

(log iigger nær nok og i al Fald var antydet ved Prof. Rein-

liardts (af Kroyer citerede) Yttring ora den ene af de gron-

landske Uparis-Xrters Lighed med den hos Yarrell afbildede

Form. Der synes imidlertid ikke at foreligge nogen Kjendsgjerning,

som med Sikkerhed taler for, at der ved Englands Kyster er fundet

mere end eetExemplar af en stribe t Kingbug, nemlig del Do-

novanske; det har aabenbart havt talrigere Striber end de fore-

liggende Exemplarer fra Gronland, Troraso og Hellebæk, og det

har raaaskee været noget storre*). At Stribernes Antal kunde til-

tage med Alderen, synes iovrigt ikke umuligt, og i denne Forskjel

turde man vistnok i al Fald ikke soge et Artsskjelnemærke mel-

lem dem.

For kort Tid siden var jegsaa heldig i en lille, hidtil ikke nærmere

gjennemscet Samling af islandske Fiske paa Universitetsmuseet at

linde en 2'/2" lang stribet Rin g bug, som med afdode Prof. Rcin-

hardts Haand og Underskrift er etiketteret ^,Liparis vulgaris fra

Island" og med afdode J. Hal 1 grims sons Navnemærke. Ved

sine talrigere Striber stemmer den med Donovan s og Yarrell s, i

alle andre væsenlige Træk**) medKroyers Fremstilling af Lipari*

Uneatus og med de foreliggende Exemplarer af denne Art; delviser

*) Af Donovans 2 Figurer er dea ene meget s

man faaer ingen Oplysning, om nogen af dem f

Storielse. Det hedder i Texten, at det var „e

at Cyclopterus Uparis — d: Arten i Almindeligli

B for de engelske

") At Sugeskiven er mere langagtig, og at Afstanden fra Su^

geste Band til Gattet ikke er doppelt saa stor som fra dette

talte Skjæl har jeg ikke seet.
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ogsaa med tilslrækkeligTydelighed, at de læltere og talrigere Længde-

striber ere fremkomne ved en Deling eller Oplosning af de 4 bredere

primære Striber, saaledes at hver af disse mere eller mindre skarpt

har deelt sig i 2 sekundære Striber; de tilbageblevne oprindelige

Rande af de primære Striber ere derfor ogsaa morkere end de mel-

lemliggende, rimeligvis yngre Rande af de nye smallere Striber.

Jeg anseer det derfor for afgjort, atLiparis Uncahis Kr. falder sammen
med L. vulgaris Yarr., forsaavidt som man som Tynns for denne

betragter Donovans „stribede Sosnegi-\

De hidtil bekjendte nordiske Ringbuge {Uparis Artedi) sy-

nes — med Udelukkelse af Liparis gelatinosus Pallas — at kunne

diagnosticeres saaledes:

1) Alle 3 uparrede Finner sammenvoxne.

a) De bageste Næsebor rorformige:

stribet paa langs: L. lineatus (vulgarix Yarr.)

De bageste Næsebor ikke rorformige: /

£. J./o„,»s.i Don,., )

^'"''"''"-

Endnu bliver det Sporgsmaal at besvare: ere L. barhatus

Ekstr. og L. lineatus Kr. (vulgaris Yarr. s. sir.) to vel adskilte

Arter, eller er maaskee den sidstnævnte kun den yngre Form af

hin? Hvor lidet sandsynligt dette end forekommer mig at være,

vil det dog kun kunne afgjiires med Sikkerhed ved direkte Sammen-

ligning; indtil en saadan er anstillet, biir de ialfald holdes adskilte.

Allerede 1774 har L ep echin**) iiivrigt beskrevet og afbildet

en Cyclopterus lineatus efter et 2" 1 " langt Exemplarfra Mundingen

af del hvide Hav, hvor det var taget ved „dcSOer"; dons Identitet

*) Da Professor Kr



med Kroyers Liparis lineatus er evident, men uagtet Arten er

oplaget i G mel i ns*) Bearbeidelse af Linnés Systema Naturæ,

og uagtet Don o van udtrykkelig anerkjender, at den ham fore-

liggende Form er identisk med Gmelins Cyclopterus lineatus, har

Kroyer dog aabenbart været uvidende herom og troet at opstille

en ny Art, men heldigvis valgt det samme Navn, somLepechin
allerede havde tildeeli den. Artens Benævnelse, Synonymi, Diag-

nose og Udbredning vil altsaa blive saaledes:

liparis lineatus (Lepechin)

dignoscitur pinna dorsali, anali et caudali confluentibus, naribus

poslerioribus lubulosis, corpore longiludinaliter striato, striis

pnmariis (in junioribus) ulrinque quatuor, in majoribus (?) di-

i, pluribus.

Longiludo: usque ad 2*2

Scandinavi

Gronlandiæ, Islandiæ, Angliæ**J et

freto Codano usque ad i

1774. Cydopterus lineatus Lepechin I. c.

1788. Cydopterus lineatus Gmelin 1. c.

1803. Cydopterus liparis Donovan 1. c.

1836. Liparis vulgaris Yarrell 1. c.

1847. Liparis lineatus Kroyer 1. c.

*) Systema Naturæ, ed. XIII T. I. p. 1478.
**) Hvor langt dens Udbredning gaaer mod Syd ved de engelske Kyster,



Tillæg Ul „nogle Bemærkninger om de nordiske Æga-
Arter samt om Æ^a-Slæglens rette Begrændsning'^ —

Om Æga tridens Leach og Æga rotundicauda

Lilljeborg samt om Slægterne Acherusia og

Ægacylla.

Dr. phil. Chr. Luiken,

(Meddelt i M6det dea 16de November 1860.)

Da jeg i den Naturhistoriske Forenings Vintermoder i 1858

omtalte de nordiske Æya-Arter, og da jeg senere i Foreningens

„Videnskabelige Meddelelser« for samme Aar offenliggjorde en

Oversigt over de bekjendte Æ(/a- Arter og en Beskrivelse af 4

nordiske Arter af denne Slægl, var der 2 Arter, nemlig Æ. tri-

dens Leach og Æ. rotundicauda Lilljeborg, hvis Tilværelse vel

maatte ansees for givet paa Grund af de om dem af Forfatterne

meddelte korte Angivelser, men af hvilke intet Exemplar forelaa

mig til Undersogelse og Sammenligning med de andre nordiske

;r kun ganske kort omtalt af Leach

Norges Kyst fundne Krebsdyr; den anden er hidtil ikke omtalt

af andre Forfattere end Lilljeborg og Danielsen. Da jeg

imidlertid senere bar været saa heldig at gjore Bekjendtskab med

begge disse Arter, vil jeg ikke undlade som Tillæg til min tid-

ligere Afhandling her at meddele en kort Charakteristik af dem

begge; mit Exemplar af Æga tridens skylder jeg Hr. Conservator

Koren i Bergen, og af Æga rotundicauda har Universitetsmuseel

faaet et Exemplar fra Museet i Bergen og et gjennera Hr. Apo-
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thelcr Benz o n fra nu afdode Apotheker Sleen berg I Helsingor;

det sad paa en Torst og er sandsynligvis ikke fanget længere

fra den danske Kyst, end at man med Grund kan henregne denne

Art til den danske Fauna.

Æga tridens Leach

dignoscitur oculis sejunctis, annulo terminali caudæ Iricarinalo e(

tridentato, ramis pedura caudalium ultimi paris latioribus, annu-

lum caudalem postremum æquantibus
, internis haud emargi-

Formen er langstrakt og smækker. 6 in en c ere ovale,

noget mindre end hos Æ. S/ro>n« og nærme sig vel til hinanden,

men stode ikke sammen; i denne Henseende staaer Æ. iridens

altsaa midt imellem Æ. psora og Æ. Stromii og vil kunne tjene

til yderligere Bevis for, at disse 2 Arter ikke kunne anbringes i

særskilte Slægter. Den Deel af Hovedet, som ikke er dækket af

Oinene, kan sammenlignes med et' Kors, hvis Hovedstamme ad-

skiller Oinene og bagtil udvider sig til en trekantet Fod,

indlager Hovedets bageste og midterste Deel og hvis Grundlinie

er doppelt saa stor som dens Hoide; dels 3 ovre Grene ere

derimod tilspidsede og begrændsede af Buer, og den midterste

af dem kiler sig ind mellem de ovre Folere, de 2 Sidegrene

mellem Folerne og Oinene. Folerne stemme n'æsten ganske med
demhosÆ. psora; de ovre Foleres to inderste Skaftled ere brede

og flade og i det hele af den samme Form som hos Æ. psora

og dække fuldstændigt de nedre Foleres inderste Stykke; deres

tredie Led — der dog maaskee rigtigere opfattes som Svobens forste

— er ogsaa her smækkert og noget fladtrykt og efterfolges af en kort

Svobe, i hvilken Leddenes Antal ikke naaer op til 10, og hvis Spidse

neppenaaer til Kroppens forste Ring; de nedre Foleres Skaft naaer

til Spidsen af de ovres Svobe, deres Sviibe, som bestaaer af c. 13

Led, kun lidt ud over den forste Kroprings Grændser. Spidsen af

deforresteEpiraerer vender nedad, af de bageste bagtil. Hale-
skjoldet (det 6le Haleled) er ikke meget forskjelligt i Formen fra
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Haleskjoldet hos Æ. Stromii, men har 2 meget stærkere, afrundede

Længdekole, som divergere lidt l)agtil, hvor de ende med 2 fremtræ-

dende Spidser eller Tænder; mellem dem er der endnu en Iredie

svagere Kjol, der ogsaa ender med en Tand, men denne Tand

er mindre end de to Sidetænder. Skjoldets Bagrand — hvis

Brede ikke er Va af dets Forrands -- er altsaa tretandet; dets

Siderande ere temmelig stærkt udbuede paa Midten; paa hver

Side af Kjolene og mellem dem er Haleskjoldet stærkt fordybet;

dets Rande ere iovrigt skarpe og uden Takker. Det sidste

Par HalefiJdder er kort og bredt; naar det spiles ud til Siden,

falde Foddernes Endepunkter nogenlunde i Linie med Haleskjoldets

Spidser, men naar det foldes ind, naae de dem ikke; det ydre

Blad er lancetdannet, afrundet og mere end doppelt saa langt som

bredt, det indre bredt trekantet med afrundede Hjorner, begge

fint takkede og haarede som hos de andre Arter; Grundleddets

Forlængelse er næslen lige saa lang som den tilstedende Side

af det indre Blad.

Museets Exemplar er 32""" langt og 12""" bredt paa det

bredeste Sted.

Æga (AcherusiaJ) rotundkauda Lilljeborg.

Hovedet danner en nogenlunde bred Trekant med afrun-

dede Hjorner og buet Grundlinie; dets storre Deel optages af

6 in ene, der ere sammensatte af forholdsvis storre og færre (c.

150) Afdelinger end hos de andre Æga- Arter; udadtil be-

grændses de af en stærk Bue, indadtil af 2 under en stump

Vinkel sammenstodende rette Linier; kun i denne Vinkelspids

hinanden. Fortil forlænger Hovedet sig under Form af et

fladt, trekantet men afrundet lille Stykke, der aldeles dæk-

ker Folernes Udspring. De ovre Fol ere naae lidt ind paa

den forste Kropring og bestaae af 9 Led: det inderste er kort,

det andet noget længere, det tredie det længste; de ovrige 6 Led

danne en kortSvobe; de have alle en noget fladtrykt Form, men



178

Grundleddene ere ikke paafaldende bredere end de andre, og

der er altsaa ikke den Modsætning mellem dem og Svoben som

hos de ægte Æ^a-Arler. De nedreFolere naae næsten til den

tredie Kropring; de bestaae af 6 Skaftled, af hvilke de 3 forste

ere ganske korte, de 3 folgende temmelig lange og fladtrykte,

og af en Svobe paa omtrent 15 Led. Med deres inderste

Grundled stode de umiddelbart op til hinanden, og de ere kun

adskilte fra de ovre Folere ved et ganske lille rudeformigt Stykke,

hvorimod de hos de ægte Æ^^a- Arter ved et vel udviklet

Epistom ere adskilte fra hinanden og fra de ovre Folere. Af

Kroppens7Ringeere de 3 forste dekorteste, den femte og sjette

destorste; mellem den fjerde og syvende Ring seer man, paa hver

Side, lidt af den blode Hud, som danner Bugens Beklædning.

Epimcrerne ere spidsere og længere adskilte fra hinanden paa

de sidste fire Kropringe end hos de ægte Æfl-a-Arler, og den fra

Epimererne udgaaende Tverlinie, som hos alle ægte Æ^a-Arter lige-

som tvedeler Kropringenes Rygskjold, savnes her. Kroppens Been

ere spinklere end hos Ægerne, men af den samme Form og

Bygning, de 3 forreste Par Krogbeen med stort kroget Ende-

led (Klo) og med det næstsidste og fjerde sidste Led meget

brede samt tornede og knudrede, de 4 bageste tornede Gang-

been med ubetydelig Klo. Mandibelpalpens Klo er idetmindste

længere, fladere og smallere end hos Æga Iridens; dens indre,

mod Palpens næstsidste Led vendende Rand er ligesom den til-

svarende Rand af det næstsidste Led udstyret med en Række

stive Borster. Halen er bygget som hos Ægerne med Undta-

gelse af, at det forste Led næsten ganske er skjult og kun kom-
noer tilsyne paa Siderne; dette Leds Sidespidser rage heller ikke

saa langt ud til Siden som paa de tre folgende Haleled, hvorimod

de hos de andre Æ<7a- Arter ere ligesaa lange som disses; det

sidste Haleled eller Haleskjoldet er noget bredere ved

Grunden end det er langt; det begrændses fortil af en næsten

lige Linie og forresten af en oval Bue, der kun fortil paa hver

Side danner en svag Indbugtning. Det er altsaa afrundet, uden
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Rand uden Takker eller deslige. En svag Kjol, med en Fordyb-

ning paa hver Side, kan forfiilges i nogen Afstand fra dets Grund,

men erstattes i Skjoldets bageste Deel af en fin Længdefure. Af

Gjællefodderne ere de forreste smalle, de bageste meget brede;

i e t s i d s t e (6te) ParHalefodder bestaaer af 2 aflange, temmelig

smalle, i Enden afrundede Blade; det indre • er lidt bredere og

lidt længere end det ydre, men Forskjellen mellem dem er me-

get mindre end hos de sædvanlige Æ^a-Arler; i Randen ere de

tandede og haarede. I udspilet Tilstand falde deres Endepunk-

ter omtrent i Linie med Haleskjoldets Spidse. Grundleddets

Torn er betydelig kortere end selve Halebladene.

Storrelse: Længde 24-25'»"', Brede 9-9^2™".

Det ene af de foreliggende Exemplarer er som sagt fra

Norge ligesom Lilljeborgs, det andet rimeligvis fra Oresundet

eller Kattegattet.

Blandt de Forhold, hvori Æga rotundicauda Lbg.*) afviger

fra de ovrige ægte Æger, er udentvivl det, at de ovre Antenner

ikke ligge frit, men dækkes af en Forlængelse af Panden, det

vigtigste, da det netop er den Charakteer, hvorved Milne Ed-

wards skjelner mellem „les Cymothoadiens errans'^ (p: Æga,

Cirotana og de nærstaaende Slægter) og „les Cymothoadiens parasites^.

Ja holder man sig til dette Forhold alene, vilde den foreliggende Form

slet ikke kunne henfores til Ægerne, men maatte henfores til den

sidstnævnte Afdeling af de Cymothoa-]ignende Isopoder. Fra alle

ladt at optage Fandens mær

Kenge Jforlængeise i sin Uiagnose; men aa ue

foreliggende Individer, og jeg maatte forudsætt

forsker, fra hvem Museets ene Exemplar hidior(

at lære Lilljeborgs Art at kjende, saae jeg ingen

stemmelsens Rigtighed. Ved Prof. Lilljeborgs

r borte til Æ. rolundic
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disse vil den imidlertid afvige ved sine vel udviklede Antenner

og ved at de 4 sidste Beenpar ikke ere Krogbeen, men tornede

Gangbeen, og vi vises saaledes alligevel tilbage til Æ<^a-Gruppen

som den, hvori den omhandlede Art maa anbringes. At den af-

viger saameget fra de typiske Æ^ra-Arter, at den idetmindste bor

stilles i et eget subgenus af Æfifo-Slægten, vil man vel ikke be-

nægte; vil man blot deflnere Ægerne som Cymothoa- agligc

Isopoder uden Æggeplader og med 4 Par Gangbeen
og 3 Par Krogbeen — i hvilket Tilfælde de af Lucas, Gué-

rin og Dana opstillede Slægter Acherusia^ Pterelas og Ægacylla

vilde blive subgenera af Æga — da er den foreliggende Form

unægtelig en Sga. Slægten Pterelas synes blot at afvige ved en

mere udpræget Haandform af andet og tredie Beenpar end den,

der allerede er svagt antydet hos de normale Æga- Arter, og

Ægacylla ved at den syvende Kropring er kort og uden Fodder

(som hos Ungerne af de sædvanlige Æger?). Slægten Acherusia

kjender jeg kun af Erichsens Aarsberetning*) og af Danas
korte Charakteristik. Hvis denne, der lyder saaledes; ^Antennæ

2dæ per processum non sejunclæ, frons capitis saliens", er rig-

laa Æga rutundicauda uden Tvivl hen-

saavel Acherusia som Pterelas Rang af Slægter ved Siden af Æga
i den efter sidstnævnte Hovedslægt opkaldte Gruppe.

Derimod vil Slægten Ægacylla Dana neppe kunne bestaae;

den er opstillet paa en kun 6'" lang Jsopod fra Californien {Æga-
cylla Lecontii Dana**), som efter min Mening kun er Ungen af

en Æga. Jeg stotter denne Mening deels paa hvad Rathke har

oplyst om Udviklingen og Formforandringen hos denne Slægt, deels

paa Undersogelsen af nogle Æga -Vnger fra Griinlandj som for



ganske kort Tid siden ere nedsendte af d'Hrr. Justilsraad, In-

specteur Olrik og Kolonibestyrer Fleischer tilligemed en stor

Deel Individer af Æga psora og Æga arclica, tagne af Havkalen

(Scymnus microcephalus) ved Godhavn og ved Oraenak. En 17"""

(8'") lang Unge af Æ. crenulata — hvilken Art forresten ikke

fandtes i Sendingen og overhovedet synes at være den sjeldneste

af de tre grcinlandske Arter, men opnaaer en Længde af 58"""

(2" 3'"), som et af Hr. Kolonibestyrer Andersen i Godhavn

nedsendt Exemplar udviser —
, der vel har Haleskjoldet mere

afrundet og svagere indbuet end de voxne Æger af samme Art.

men forresten i alt væseniigt og navnlig i Henseende til Oinenes

og Folernes Forhold ganske stemmer med dem, har den syvende

Kropring betydelig mindre end de andre, uden Epimerer og

uden Spor til det syvende Beenpar; den vilde allsaa være at hen-

fore til Ægacylla Dana, og indtil det vises, at Ægacylla Le-

conlii er el fuldt udviklet Dyr, maa jeg derfor antage den for al

være Ungen af en Æga. — Hos Unger af Æ(/a psora paa 17- IS"""

Længde er den syvende Kropring mindre udviklet end senere, dens

Epimerer forholdsvis lidet udviklede og syvende Beenpar tiislede,

men aldeles rudimentært, trykket op mod Bugen og oiensynlig

endnu ikke traadt i Virksomhed. Derimod finder man allerede

hos Unger af samme Art af 22""" Længde den syvende Kropring

og dens Beenpar fuldkommen normalt uddannede.

Siden min Meddelelse i 1858 har Museet ogsaa erholdt Æ^n

crenulata fra den norske Kyst, og Prof. Sars har meddt-lt Bo-

skrivelse af en ny arktisk Dybvandsart, Æga ventrosa. Man kjen-

der allsaa nu af denne Dyregruppe:

fra Gronland. fra Norge og Finmarken.

Æga psora L. Æga psora L.

Llk.



Al Cirolana horealis ogsaa træffes ved de danske Ky-

ler, fremgaaer af afdode Lyngbyes efterladte Manuskripter og

f nogle Exemplarer, som han i sin Tid har indsendt til den

aturhisloriske Forening, paa hvis Auction de erhvervedes for

Iniversitetets zoologiske Museum. Lyogbye har oftere erholdt

en fra Havet ved Gilleleie, engang endogsaa i et storre Antal

Sluttelig skal jeg tilfoie som Supplement til mine tidligere

Icddelelser om parasitiske Isopoder, at Bleeker har beskrevet

en Æga macronevna i A(:ta Sot:ietatis Scientiarum Indoneerlandicæ

Vol. 11. (1857) p. 23. Tab. I. fig. 1 og opstillet Cymothoa pa-

rasita Brunn. som ny Art; under Navn af C. Stt omatei. Denne Arts

r ham naturlig.ns velbekjendt, men

mærkeligt er det, at hai1 om ingen af de ar.dre Cymothoa-Xvler

udtrykkelig angiv<jr, paa hvilket Sted afFisken de ere tagne, uagtet

det om de andre parasitiske Isopoder, som beskrives i den samme

Afhandling, stadig anfores, om de sidde paa Huden , Gjællerne,

Hovedet o. s. v. - Siden jeg meddelte de i Aargangen 1858 af

disse Meddelelser aftrykte Bemærkninger om Cymothocrnes Ophold

i Fiskones Mundhule, har Capt. Hygom hjembragt et storre

(22""" langt) og fire mindre (4-5"»'") Individer af denne Slægt

eller af Slægten Ceratolhoa, hvis man vil adskille denne fra Cy-

mothoa, som alle ere tagne af Gabet eller Munden af forskjellige

Fiske, de fire mindre alle af Flyvefiske
j tre af disse sad i Mun-

den af en og samme, i Golfslrommen fanget £a:ococtu«, og navnlig

sad den noget storre (5""° lange) paa Tungen, hvorimod den

ene af de mindre havde haget sig fast ved de ovre Svælgbeen,

med Ryggen nedad. At Cymothoerne ofte træffes i Fiskenes

Mundhule, bekræfter sig saaledes mere og mere; der staaer til-

bage at faae oplyst, om de forekomme paa noget andet Sted af

Fiskenes Legeme end netop paa delte. Universitetets zoologiske

Museum har til forskjellige Tider erholdt 11 Exemplarer hen-

horende til forskjellige Arter af Slægterne Ceratothoa og Cymo-

thoa fra Mundhulen af forskjellige Fiske, og det har aldrig j?iod-



Efterskrift.

Efterat de loranstaaende Bemærkninger allerede vare Irykle,

har jeg havt det Held blandt nogle af afdiide Inspektor Moller

paa „Store Middelgrunden" i Kattegattet indsamlede lavere Dyr.

som hidtil ikke havde været underkastede el nfiiere Eftersyn, al

finde en Æga (^Acfierusia?) rotundicauda ^ som viste sig al være

en Hun og gav Anledning til den uventede Opdagelse, at Hun-

Bugen og bærer sine talrige, 7""" lange Unger i den derved

dannede Pung eller Rugehule. Man vil vistnok i dette Faktum,

der viser, al Æ<?a-Gruppen nu ikke længere kan cha-

rakteriseres ved Mangelen af Æggeplader, see en ny

Grund til at sondre denne Art generisk fra de typiske Æga-

Arter. De omtalte Unger mangle, som man kunde vente del,

del syvende Beenpar, og deres syvende Kropring er ikke storre

end den efterfolgende forsle Halering.



Nogle Bemærkninger om de ved de danske Kysler

iagttagne Arter af Aktiniernes Gruppe.

Under et i 2 Sommerferier gjenJagct Ophold i Hellebæk ved

Oresiindels nordlige Bred saavelsom under et korlere Ophold

r Nordby paa Samso og paa de hyppige Udflugter, som jeg

der forelog, saa ofte som Veirliget tillod det, for ved Skrabens

Hjælp at lære Dyrelivet paa Havbunden at kjende, var Aktinie-

Gruppen særlig Gjensland for min Opmærksomhed, fornemmelig

kunne lære saa lidet, hvorfor man saa godt som udelukkende er

henvist til Studiet i Naturen selv, naar man onsker at gjore et

virkeligt Bekjcndtskab med de Faunaen tilhiirende Arter. De

Vanskeligheder, som stille sig iveien for et saadant Studium, erc

bekjendte nok; disse Dyrs foranderlige Udseende, deres Mangel

paa haarde eller skarpt formede Dele, der kunde afgive sikkre

Kjendemærker, den store Forskjellighed i Henseende til Farven,

som man træffer hos Individer af samme Art, og endelig den

slore Forskjel, som der ofte er mellem Ungen og den udvoxnc

Aktinie, gjore det ikke til nogen let Sag al udrede til Arl de

talrige Exemplarer, sora efterhaanden tilbyde sig til Undersogelse.

Men er man endelig kommen til nogenlunde Klarhed herom, har

man endelig opnaael idetmindste et vist Skjon, ifolge hvilket man

f. Ex. reducerer de forekommende Former til 4 Arter, saa be-

gynder det langt utaknemmeligere Arbcide at opsoge disse Arter

udrede deres Synonymi og al udfinde, hvilket
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Navn man med Sikkerhed tor tildele hver af dem. At beskrive

en Aktinie tilfredsstillende er i og for sig vanskeligt nok, og det

kan derfor ikke vække Forundring, at mange, navnlig ældre, Frem-

stillinger ere hoist mangelfulde og efterlade den beklageligste

Uvished om, hvad de egenlig skulle forestille. Paa smaae For-

skjelligheder tor man ikke lægge for megen Vægt; thi viser en

Art allerede saa store Forskjelligheder som f. Ex. Actinia viduata

ved vore Kyster, hvor tor man saa være vis paa, at den ikke

under andre Forhold skulde kunne fremvise nogle her endnu

ukjendte Modifikationer? Ligesaalidt tiir man slutte formeget

deraf, at en Beskrivelse slemmer godt med en foreliggende Form;

maaskee er den alligevel udkastet efter en anden Art, men Be-

skrivelsen har ikke faaet fat paa det, hvori den afviger fra sine

nærraesle Slægtninge.

Det kunde derfor ikke feile, at Litteraturen kun kunde give

en meget mangelfuld Veiledning til Erkjendelsen af vore Arter;

hvad enten man holdt sig til Zoologia danica, til Eh ren-

bergs Værk over Koraldyrene, til Johnstons „history of British

Zoophytes", Usikkerheden var og blev den samme. Med Begjær-

lighed greb jeg derfor Iste Bind af Mi 1 ne-E d w a r ds „histoirc

naturelle des C oral Mai res" (1857), da det var kommet

hertil, i det Haab der at finde en Losning af de mangehaande

Tvivl, der havde plaget mig; men jeg blev meget skuffet. Hvad

Fortjeneste end dette Værk og specielt Bearbeidelsen afAktinierne

kan have i andre Henseender, vist er det, at for de nordiske

Arters Vedkommende kunde den neppe være faldet uheldigere

»d, og jeg maa ganske underskrive den Dom, som Gosse har

fældet derover i Indledningen til sin „Actin o logia Bri tta nica".

At det sidstnævnte Værk — som fiirst er udkommet fuldstændigt i

jeg alt uafhængig deraf havde bearbeidet og sammenstillet de No-

liser om vore Aktinier og deres Synonymi, som her skulle med-

deles, og efterat Leilighed til ny Sammenligning i Naturen mel-

lem det engelske Værk og vore Arter ikke længere var tilstede, —
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gjor Epoke i Aktinologiens Historie, er utvivlsomt, og Forfatterens

aarclaiige Udholdenhed, Flid og Omhyggelighed ere hævede over

min Ros. Enhver, der vil beskjæftige sig med Aktiniernes Natur-

historie, vil i dette smukt udstyrede og i enhver Henseende vist-

nok fortræffelige Værk finde den ypperligste Veiledning og den

righoldigste Kilde til Belæring. Om Forfatteren alligevel har

undgaaet enhver Feiltagelse, turde dog være tvivlsomt; trods,

al sin Flid og Kritik er han dog maaskee falden i en af de

mange Snarer, som Naturen her har opstillet for Zoologen. Men

dette bor naturligvis ikke forhindre os i at modtage hans Arbeide

med den storste Taknemmelighed.

I Sammenligning med Gos ses Værk faae mine Optegnelser

og Bemærkninger ganske vist kun en meget ringe Betydning.

Jeg har dog ikke villet holde dem tilbage, deels fordi jeg i nogle

Punkter ikke er enig med Gosse og i enkelte troer at kunne

berigtige ham, deels fordi de dog maaskee kunne være til Nytte

for andre yngre danske Naturhistorikere eller tjene til nogen fore-

lobig Veiledning for den, der vil vise den nordiske faunistiske

Zoologi den Velgjerning at skjænke os en Monographi af Skan-

dinaviens Aktiniader, ledsaget af en tilstrækkelig Suite af

kolorerede Afbildninger. — Jeg maa endelig bemærke, at en

udforlig kritisk Revision af den herhen horende Litteratur har

jeg ikke tilsigtet at give; den forudsætter, for at kunne lede til

et heldigt Resultat, et mere udstrakt Bekjendtskab til denne

Dyregruppe i Naturen, end Undersogelser af et enkelt Punkt af

Nordhavets Kyster kunde give. Jeg har derfor indskrænket mig

til at henvise til de vigtigste Aktstykker i Arternes litterære

Historie.

Af Aktiniernes Gruppe har jeg ialt fundet 7 Arter ved Helle-

bæk og Samso, 3 af de fritlevendes og 4 af de fastsiddende ægte

Aktiniers Gruppe. Disse sidste anseer jeg for at være Adinia dianthus

Ellis, A.digilata Mull., A. cragsicornis Miill. og A.viduata Miill.,

og antager, at de repræsentere ligesaamange Slægter eller Under-

slægter. De 3 fritlevende Former tilhore ligeledes ligesaamange



Slægter, raen hvilke disse ere, er inaaskee tilde«

usikkert, og til en sikker Artsbestemmelse er

Denne Art har i Reglen ikke været underkastet nogen Mis-

kjen(felse; de vigtigste Steder, hvor den er fremstillet, ere:

1768. Åctinia dianthus Ellis. Philosoph. Transact. LVII. t. 198.

1774. A. polymorpha Gunnerus, i Norske Videnskabernes Selskabs

Skrifter, V. Bind, tab. 7 f. 1—4.

1789. Actinia plumosa. Zoologia danica tab. 88 f. i—4. (Zool.

dan. prodr. no. 2791, 1776).

1817. A. dianthus Johnston, history of British Zoophyles tab. 93.

1848. A, dianthus-plumosa Dalyell, Rare and Remarkable animals

of Scotland vol. II, tab. 49.

1860. Aclinoloba dianthus Gosse , Actinologia Brittanica tab. 1

fig. 1.

Denne anselige Aktinie optræder i Almindelighed med en

hoi og cylindrisk Form: naar Tentakelskiven er udfoldet, viser

denne sig meget stærkt og uregelmæssigt indbugtet i Randen,

som er besat med en Uendelighed af korte og fine, ofte aldeles

Iraadagtige Tentakler; nærmere omkring Munden staae nogle Ræk-

ker af grovere, men dog i Forhold til Dyrets Storrelse kun smaae

Tentakler. Farven har jeg truffet gulbrun, olivenbrun, tcglrod

eller kjodfarvet, men det ydre lose Hudlag, hvori Farven alene

har sit Sæde, gaaer let tabt i Fiskergarnet; jeg bar oftere faaet

den ved Hellebæk af Fiskekroge sammen med andre Aktinier, og

ved Samso lik jeg oftere halvstore Individer i Skraben. Un-

gerne have endnu ikke den indbugtede Rand og kunne derfor

let forvexles med andre smaae Arter, naar man ikke holder sig

til de talrige traadfine Randfolere, som sidde i langt flere Kredse

og langt tættere end hos vore andre smaae Aktinier; deres Farve

er i Reglen lys teglrod, sjeldnere hvid, faldende lidt i det smud-

sigt grongule o. s. v. Forresten henvises til de ovenfor anforte



Forfattere, navnlig til Go s se, hvor man vil (inde interessante

Beretninger om dens Formering ved Deling og dermed folgende

selskabelige Levemaade m. m. Dens Ud bredning gaaer mod

Nord til Færoerne, Island og Tromso. mod Syd til den engelske

Kanal. Den henfores af Gosse til Actinoloba Blainv., af M. Ed-

wards lil Metridium Oken og synes at være nær beslægtet med

AcHnia bellis Ellis & Soland.«), der besidder den samme bug-

tede**), med talrige fine Tentakler tæt besatte Skiverand, men

paa Stottens (Kroppens) ovre Deel er forsynet med Sugevorter,

ved hvis Hjælp den dækker sig med fremmede Gjenstande. Dens

Tentakler frembyde ogsaa en regelmæssigere Ordning end hos

A. htUis. og den danner saaledes i flere Henseender en Over-

gang fra denne til de mere normale Aktinier. A. bellis har

endelig ogsaa en sydligere Forekomst end A. dianthus, nem-

lig fra det sydlige og vestlige England til Middelhavet. Den

henfores af Gosse til Slægten Sagartia — stilles altsaa sammen

med A. viduata, der dog er den saa ulig — , af Milne Edwards

til Cereus. At Gosse omsider udsondrede A. dianthus af Slæg-

ten Sagartia, hvori han tidligere havde stillet den, maa ganske

billiges, men ogsaa A. bellis synes med Rette at kunne blive

Typus for en egen Slægt, saaledes som jeg ogsaa finder det hen-

stillet af Gosse selv (1. c. p. 31).

2. Actiuia (Chondractinia) digitata Miill.

I Zoologiæ danicæ prodromus (no. 2796) optog O. F.

Miill er en A. digitata med Diagnosen ,,fulva, punctis albis, cirris

roseis". Vahl efterlod sig den i Zoologia danica tab. 133 aftrykte

Kobbertavle uden Navn eller anden Oplysning, menRathke, der

havde iagttaget denne Form ved Bergen, henforte den, uden Tvivl

af den. Senere er dei af Sa



som fandt den „raegel almindelig i Lofoten og Finmarken paa

20-30 Favne, befæstet til Skjæl, Stene og især levende Conchy-

lier f. Ex. Tritonium antiquum og T. graciie'^^ og gav en Beskri-

velse af den i Nyt Magasin for Naturvidenskaberne 6te Bd. p. 143.

Ved Bergen fandt Sars den kun meget sjelden og paa 100-200

Favne Vand. G os se kjender den ikke af Autopsi, men optog

den under Navn af Tealia digitata efter Meddelelser af Alder

land og Cornwall. Den meddelte Afbildning (Tab. VI. fig. 10)

stemmer rigtignok ikke ganske med den Form, der findes hos os,

men de af Gos se anforte Ord af Alders Beskrivelse hæve dog

i mine Oine enhver Tvivl om Identiteten. Universitetets zoolo-

giske Museum besidder flere Exemplarer fra Island*) — det er

derfor sandsynligvis den, som Faber i Tillægget til „Naturge-

schichte der Fische Islands" opforer som A. nodosa Fabr. — og

ved Hellebæk fik jeg den hyppigt, deels i Skraben, deels af

Torskekrogene, men altid paa levende Exemplarer af Tritonium

anttquum eller Ituccinum undatum. Ved sin faste, bruskede Le-

gemsbeskatfenhed og sit knudrede Ydre er denne Art saa let

kjendelig fra alle vore andre Aktiniader, at det ikke vil være muligt

at forvexle den med nogen af dem. Jeg har iovrigt aldrig seet den

fuldt udfoldet, som den afbildes i Zoologia danica, men enten

med aldeles indtrukne Tentakler, eller der var kun lidt af disse

Actinia digitata MUH. er i Almindelighed hvid, undertiden

svagt kjodfarvet, især overst oppe nærmest ved Tentaklerne, som

ogsaa have en svag rodlig Farve. Den er af en fast, bruskhaard

Consistens og forandrer kun meget lidt sin Form. Dens tem-

melig glatte Basis er stærkt udbredt og omfatter Skallen af en

levende Buccinum eller Tritonium^ men knudrede Tverforhoininger

optræde i Reglen strax ovenover Dyrets Basis, og dets Sider

ere tæt besatte med aflange Knuder, som ere ordnede nogen-

*) Navnlig Ira O fjord, indsamlede afH
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lunde regelmæssigt paa tvers; i dets ovre Deel blive de pludse-

lig storre og ordne sig nu, atter aftagende i Storrelse, i 12 mod

Munden convergerende Rækker. Nogle Exemplarer ere iovrigt

mere knudrede end andre, ja enkelte kunne endog vise sig næ-

sten ganske glatte.

Go SS 6 henforer den til Slægten TealiOj som hvis Typus

man maa opfatte Actinia crassicornis Miill., da det er denne Art,

som Tea le i sin Tid har underkastet anatomisk Undersogclse,

og Go s se, som anftirt, ikke selv har seet A. digitata, men

kun kjender den af JJeskriveise og Afbildning. Der forekommer

mig imidlertid at være al Grund til at sondre den generisk fra

stille en egen Slægt, som jeg foreslaaer

for A. digitata og A. nodosa Fabr.*) Af

denne sidstnævnte gronlandske Art besidder Universitetets zoologiske

Museum et Par Exemplarer. Ogsaa den har en Krands afl2kile-

formige Knuder omkring Kroppens ovre Rand og er forresten besat

med Knuder, der i Reglen i det mindste ere meget storre og

haardere end hos A. digitata; der foreligger imidlertid ogsaa et Par

Exemplarer, som ved Modtagelsen angaves at være fra Gronland og

derfor ere bestemte som A. nodosa, men som ikke vise sig mere

forskjellige fra foreliggende islandske og finmarkiske Exemplarer

af A. digitata, end at der opstaaer nogen Tvivl, om de ikke lige-

saa godt kunde henfores til denne, eller om A. nodosa er andel

end en Varietet af A. digitata. For Tiden er der dog neppe til-

strækkelig Grund til at forene dem; jeg er idetmindste mere til-

boielig til at troe, at en Forvexling af Lokalitet kunde have fun-

det Sted med Hensyn til de ovennævnte, efter Sigende gronlandske

Exemplarer. Af Fabricius's Beskrivelse — der iovrigt har

forledet M. Edwards til at ansee den for en Metridium — seer

man, at den kan opnaae et Tvermaal af 3" og en Hoide af 4",

at den er hvidlig eller rodlig af Farve (color ex albo rubescil),



Tentaklerne 96 (!) i Tallet, stillede i 2 Rækker og hoirode, at

Knuderne omkring Dyrets oversle Ende ere rode, og at den lever

paa dybt Vand og sidder fast paa Klipperne.

3. Actinia (Cribrina v. Tealia) crassicoruis Mull.

Den Forvirring, som hidtil har hersket med Hensyn til

denne vor storste, smukkeste og maaskee ogsaa hyppigste Arts

Begrændsning og Synonymi, synes endnu ikke ganske at have

tabt sig. Det er hævet over enhver Tvivl, at det er den, som

saa fortrinligt er fremstillet afJohnston (I. c. tab. 40) under Navn

af Actinia crassicornis ^ fremdeles af Rathke under Navn af Ac-

tinia holsatica i Zoologia danica tab. 139 (under hvilket Navn

den ogsaa er gjort til Gjenstand for en anatomisk Monographi af

Frey og Leuckart*), under Navn af Actinia gemmacea eller A.

crassicornisaiD al ye\ I (I. c, 2det Bind, tab. 48 f. 1) og af Gosse

(1. c, tab. IV^ fig. i) som Tealia crassicornis. Jeg er ligeledes over-

bevist om, at Actinia coccinea O. F. Miill. (prodromus zoologiæ

danicæ no. 2794 og Zoologia Danica t. 63 f. 1-3) kun er Ungen

af denne Art, uagtet Gosse opforer den som en egen Art i en

heel anden Slægt (Sagariia coccinea 1. c. p. 84 tab. V f. 4). Det

var mig heller ikke muligt at komme til Erkjendelse af, at A. co-

riacea Cuv. (Johnston, I. c. p. 224, tab. 39 f. 1— 2) var en fra vor

A. crassicornis forskjellig Art, og det var mig derfor en vis Til-

fredsstillelse at see, at Gosse i sit nys udkomne Værk forener

-I. coriacea med Tealia

r Thiere. (1847) p. I og flgd.

orm (paa gamle Skaller og Stene fra dybt Vand),

ogsaa optrædende som littoral. KorenogDa-
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A. crassicornts Mull. naaer et Tvermaal af flere Tommer, men

sjeldeii nogen betydelig Eioide; den præsenterer sig derfor enten

sona en flad Skive, en lav Cylinder eller, i samraentrukken Til-

stand, naar Kapperanden har snoret sig heelt sammen over de

indtrukne Fangarme, som en rund, noget hvælvet Pude, Den er

af en solid, kjodaglig, men ikke egenlig bruskagtig Consistens,

og dens Kappe er tæt besat med smaae klare Vorter med en

Fordybning (Pore?) i Midlen. Disse Vorter ere dog ikke altid

lige tydelige; undertiden siiger man dem forgjæves, men finder

dem maaskee tydelige nok en halv Time efter hos det samme

Exeropiar. Fangarmene ere meget talrige og sidde i 4—5 Ræk-

ker; i deres sædvanlige sammentrukne Tilstand ere de tykke,

but kegledannede og fint rynkede baade paa langs og paa tvers.

Mellem de finere Mavefolder sees der hos denne Art særdeles

tydeligt 2 Par store bruskede Folder, som ere anbragte ligeover-

for hinanden, og have en rod Plet imellem sig. — Farven va-

rierer meget. Et Exemplar var f. Ex. purpurriidt, men dets Fang-

arme lyse med en bred rod Ring paa Midten, et andet mere

brunrodt med gronlige Arme, ligeledes med et bredt riidl

Bælte paa Midten, men hos begge var Skiven smuk purpurrod,

hvilken Farve hos den ene naaede lige hen til det Sted, hvor

Mavens brune Farve begyndte, medens Læberne hos det andet

vare farvelose. De fleste ere smukt flammede af hoirodt og

gront og Fangarmene have da Bælter af de samme Farver, men

undertiden ere de lysegule eller næsten aldeles hvide med yderst

svage Farvebælter paa Tentaklerne. Hos de smaae Unger er

Tentaklernes Antal meget ringere, og de danne derfor hos dem

kun en doppeltRad; Vorter paa Kappen har jeg her aldrig seet;

Kroppen er gjerne flammet af hoirodt og lyst og Armene prydede

med Ringe af samme Farve. Losnet fra Stenen eller Skallen,

paa Skaller; ved Fyens Nordkyst har jeg paa Havstokkens Stene fundet
en meget lignende, men mindre Form, som jeg ikke har kunnet ansee
for forskjellig fra Dybvandsformen, med hvilken jeg dog forsi senere er
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hvorpaa den sidder, antager en saadan Unge ofte den i Zoologia

Danica lab. 63 f. 1—3 antydede firkantede Form; de nævnte Af-

bildninger give overhoved en god Forestilling om Ungerne af denne

Art, som jeg har kunnet forfolge gjennem alle Overgange lige til

de storsle fuldvoxne Individer. A. coccinea Miill. er derfor —
som Joh ns ton allerede formodede — Ungen til A. crassicor-

nis Johnst. , og denne burde maaskce optage sin Unges Arts-

navn; thi hvis det viser sig, al den gronlandske A. crassicornii

Miill. (prodr.) Fabr. ikke er identisk med vor — hvad jeg for

Tiden ikke kan afgjore*) — maa den gronlandske uden Tvivl

beholde Navnet. Heller ikke vil jeg undlade at gjorc opmærksom

paa, atGosses Afbildning si Stomphi'a Churchiæ (L c. tab. VIII f. .5)

har en stærk Mistanke om, at ogsaa den horer herhen. Hvad

Gos se anforer om alle de forskjellige Former, som Slomphien

antager, naar den losnes fra sit Slade, seer man, saavidt jeg

kan skjonne, altsammen hos den unge A. crassicorni$ (A. coccinea

Miill.), og at den er bleven henfort til en anden Slægt, kunde

let forklares derved, at den endnu mangler Vorterne paa Kappen.

Ogsaa maa det bemærkes, at Go s ses Fremstilling af A. crassi-

comis intet indeholder om Ungerne. Paa den anden Side veed

jeg vel, at min Gisnings Sandsynlighed kan svækkes betydeligt

ved den Betragtning, at en saa tivet Iagttager og Kjender af disse

Dyr som Go s se vilde deres Lighed mec

undgaae, hvis den var saa stor, som her er forudsat.



4. Actinia (Paractis t. Sagartia) viduata Miill.

Man træffer i Oresundet og Kattegattet temmelig hyppigt en

lille Aktinieform, siddende paa en Fucoide eller paa en Skal af

en dod eller levende Modiola, Cyprina, liiiccinum o.s.v. I sam-

mentrukken Tilstand kan den være næsten ganske flad, og

den viser sig da som en flad, lyserod, kredsrund Skive, teg-

net med radierende, lidt bugtede, brune Striber, der stadigen

blive bredere, alfsom de fjerne sig fra Munden til Skivens Peri-

feri. Udstrakt har den en hoi eller lav cylindrisk Krop af kjod-

rcid Farve uden Spor til Striber eller Vorter, en tynd og fuld-

kommen glat Hud og flere (3) Kredse af lige lange, i fuldt ud-

strakt Tilstand halvgjennerasigtige, lange og tynde Arme, hvis

indre Hulhed begrændses af en mork Linie paa hver Side. Un-

morke ved Grunden ^ næsten hvide i Spidsen og forresten kjod-

farvede. Ikke sjelden træffer man aldeles hvide eller lyst

olivengronne Individer, som jeg alligevel ikke har kunnet an-

see for at være forskjellige som Art fra den typiske, stribede

Form. 1 Tvormaal overskrider den neppe meget 1". I Hen-

seende til geographisk Udbredning skal den strække sig fra Is-

land (Mohr) og Finmarken (Sars) til Middelhavet (Sars).

O. F. Mullers Diagnose i prodr. Zool. Dan. (no. 2799)

„grisea strigis longitud. cirrlsque albis" og Udtrykkene i hans

i Beskrivelse
i fase. III, p. 31 (cfr.

fig. 6-8) „strigæ 24 a centro ad peripheriam baseos« og „ten-

lacula filiformia lineola duplici longitudinali obscura" synes al

sætte det udenfor al Tvivl, at den foreliggende Art er riglig be-

stemt som A. viduata Mull. Det er fremdeles Isacmæa viduata

hos E h r e n b e r g *) (Korallenlhiere p. 34 no. 10), som fandt den paa

Bændeltang ved Drobak. — Den af W.Thompson (Annals VII.

481) ved den irske Kyst fundne Form, hvis Diagnose Johnston

*> „semipollicaris, dcpressior, fasciis lonffitudinalihn« fn«,.;« ^i virfisrentc



gjengivcr saaiedes: „graa med hvide Længdestriber, Tentaklerne

hvide med en miirk Linie langs med hver Side", har sikkert væ-

ret den ægte /I. »irfua/a, som ellers ikke synes at have været gjen-

kjendt under sit rette Navn af nogen anden ikke-skandinavisk

Naturforsker end Gosse, hvis Sagartia viduata*) sikkert er

denne Art.**)

Synonymi.

1. A. undala O. F. Mull. Zool. Dan

Beskrivelsen synes godt at kunne passe pa

tet det kan synes paafaldcnde, at Muller ikke skulde

dens Identitet med A. viduala bevidst. Ingen Zoolog 1

vidt mig bekjendt, kunnet gjenlinde A. undala som ei

. F. Mull.

sin Form og med en, som det synes, dobbelt Række af lange,

traadfine Fangearme. Nogen Vished for at det var Mullers A. c

iFig.l ved Fangearmenes Grund, vel ik

itnok ogsaa er den

gtd, at Ehrenbe
Iwards i dem seer

af „tubes calicinaux" eller „boorses chromatophores", se

skulde være anbragt urigtigt indenfor istedenfor udenfor

sen. Denne Tolkning er vistnok aldeles grundlos. Hvi

lede Tavle i Zool. Dan. ikke forestiller den hvide Var

A. rufa Mull. prodr. zool. dan. „rugosa, foramine rosace(

lis" og Zool. Dan. p. 23 (med samme Diagnose) tab. 23 f.

denne Form baade af Milne Edwards og Gosse henfi



5. Edwardsia duodecimcirrata Sars?

Ved Hellebæk har jeg 2 Gange paa c. 10 Favnes Dybde,

altsaa omtrent paa Grændsen af Sand- og Leerbæltet, erholdt et

Exemplar af en lille Edwardsia, der ganske gjengiver os denne

Slægts Habitus og Charakterer, saaledes som disse f. Ex. ere os

bekjendte afQuatrefages's beromte Afhandling*) om de franske

Arter af denne Slægt. Det ene Exemplar havde en Længde af

A mesembryanthemum (see Johnston tab 36 f 1-

tab.45offGosse tab. IV f. 1-7), hvis°char!kte"ristiske

hverken afbildes f Muller eller omtales i hans Besl

4. Ehien ergs „Enlacmæa rosula" (p. 37

og Sammes „Isac,næa simplex'' (p. 34 no. 11), den e

fandt i Christiani

duata. Det samrr e gjælder efter min Mening utvivlso

5. A. radi la Lcuckart (Frey u. Leuckart Bei

uagtet Forfatteren ogsaa opforer A. rufa som egen A
coma Johnston Brit. Zooph. p. 219

henfores af Goss

Gosses Anskuelse, var jeg overbevist om deres Ide

fi?. 9 ligner paaf Idende Mullers Figur af A. viduala

jog henvise Læser

Dalyellha beskrevet 2 meget nærstaaende Fe
af A. elegans (lab 47 fig. 9) og explorator (tab. 46 f

De henfores imidlertid af Goss e, om end med Tvivl, til A. (Sfl^ariia)

troglodyles, hvorimod Dalyells 4. lacerala (L c. t 47, fig. 13-15) -
udmærket ved sin Knopskydning fia Randen af Fodskiven , hvorom jeg
vil henvise til Dalyells interessante Iagttagelser - henfores hypothe-
tisk til A. viduala, hvilket jeg ogsaa finder meget rimeligt. De engelske
Aktinologers (Johnston og Gos se) ^. (Sagarlia) troglodyles er sik-

s naturellea, Zool, 2. serie l



12""", et Tvermaal af 2""» og synes at være fuldstændigt, men

dets Forende og Tentakler cre indtrukne; det andet er sonder-

revet i 2 Stykker, men har Forenden og Tentaklerne udstrakte.

Forsaavidt jeg efter dette noget magre Materiale kan udkaste en

kort Beskrivelse af Arten, vil denne komme til at lyde omtrent

saaledes: Legemels midterste og længere Stykke er næsten cy-

lindrisk eller rigtigere svagt ottekantet, da 8 regelmæssige Længde-

furer dele dets Overflade i ligesaamange, noget buede Flader:

Huden er her brun , fast og læderagtig med talrige, tæt stillede

Tverfurer, der afbrydes af de omtalte Længdefurer. Bagenden er

tyndhudet, farvelos og lidt opsvulmet, Forenden ligeledes tynd-

hudet, næsten farvelos og cylindrisk; den ender med en Krands

af 11(12?) korte, sannfmentrukne Tentakler, som omgive den lidt

fremtrædende Mund og vare prydede med rodlige Ringe, ligesom

ogsaa Forkroppen havde nogle Pletter af samme Farve.

Den foreliggende Edwardsia kan paa (irund af Tentaklernes

Antal ikke henfores til nogen af de engelske Arter; af de franske

kommer den nærmest til E. Beautempsi Quatref. *) Af skandina-

viske Arter seer jeg omtalt 3, nemlig

fra Finmarken , stemmende nærmest

i Flenseende til Tentaklernes Antal. E. tuberculala v. Diiben***),

ifolge Daniel se nf) identisk med Actinia clavata Rathkeff) og

i Besiddelse af 16 Tentakler, og endelig E. Sarsii v. Diiben fff)

(„Lecythia brevicornis Sars"), om hvilken intet nærmere er mij;

bekjendl.

. XL Bd. p. 45. (Separataltiyk).

ar. ». XX (]2te Bd.) 1843, p. 147, tab. VI. f. 19.
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6. Ilyanthus scoticus Forb.?

Ved Hellebæk har jeg ligeledes erholdt i Skraben en anden

lille frillevende Aktinieform, som ikke synes at være fundet tid-

ligere ved de skandinaviske Kyster. Den var kolledannet, tyk-

kere forlil, tyndere bagtil, 11""" |<-,ng og 7""» bred, hvor den var

bredest; bagtil ender den temmelig spidst, forlil er den derimod

opsvulmet, og denne opsvulmede Deel er ved en stærk, men sik-

kert ikke constant Indsnoring adskilt fra Legemets sraækkrere Deel.

Efter at el graaligt Overhudsdække var fjernet, viste det sig, at

Legemets line, blode og glatte Hud havde en mork, olivenbrun

Farve, som dog bagtil efterhaanden antog en lys og klar Be-

Tenlaklerne nærmeste Deel af Legemet blev den dog atter klar

og ')s, og delle lyse Bælte var temmelig skarpt afsondret fra det

morkebrune. talrige, lyse, halvt indtrukne Fange-

arme vare ved Grunden omgivne af en lys, morkt indfattet Ring,

fra hvilken fine hvide Linier straalede ud over Legemels forreste

lysere Bælte; dels bageste, ligeledes lyse Deel endte med en

forholdsvis meget stor aflang Aabning, omgiven af en fremstaaende

noget kruset Rand, hvilken Aabning forte lige ind i Krophulen,

men fiirst blev synlig eflcr at det ovenfor omtalte slimede Over-

hudsdække var fjernet.

Tidligere kjendle man kun en fritlevende Aktinieslægt med
Pore i Bagenden, nemlig Pcac/«a Gosse; jeg anlog derfor, at den

foreliggende Form var en ny Art af denne Slægt og foreviste den

som saadan ved Naturforskormodet i Juli Maaned dette Aar.

Ved senereatfaae Gosses Aktinologi ihænde, seer jeg, at denne

Forfatter er tilboieiig til at antage, at en saadan Pore findes hos

( e fleste frillevonde Aktinier, blandt andre hos Slægten Jlyanlhus,

hvor den ikke er iagttagen, maaskee fordi man ikke har aftaget

er en Hyanlhu*'' ifolge Beskrivelsen har s^aritor^^Tn^ Poie'""arman" kan



Overhudsdækket. Derlil kommer, at Peachierne (Siphonactinia

Kor. Dan.) kun have et ringere Antal (12) Tentakler, men derimod

en eiendommelig Udvikling af Læberne, som jeg ikke har iagtta-

get, og endelig at deres Pore beskrives som lille, medens den

her aabenbarl er stor. Det er derfor uden Tvivl en Art af Slæg-

ten Ilyanthus og muligvis selve /. scoticus Forbes.

1. Cerianthus Termicularis (Forb.)?

En tredie fritlevende Aktiniade, funden paa samme Sled som

de foregaaende, havde el cylindrisk, langstrakt, bagtil noget bre-

dere, altsaa næsten kolledannet Legeme. Dets Længde var 18"""

Ira Bagenden til Grunden af Tentaklerne, dets Tverraaal S""",

men det tiltog i Brede mod Bagenden og blev der S""" bredt;

Bagenden var tillige noget sammentrykt og endte afrundet med

en lille fremstaaende Spids, i hvilken jeg ved at betragte Dyret

under Mikroskopet har fundet en meget fin Pore. Legemets

glatte, tynde, morkebrune, kun i Bagenden lyse Hud var dækket

af et tykt graaligt Overhudslag, der viste nogle uregelmæssige

Rynker paa langs og paa Ivers, men blev tyndere op mod Fange-

armene, af hvis Overhud det synes at udgjore en Fortsættelse.

Fangearmene vare c. S""" lange, tynde, spidse, talrige (30—40)

og ordnede i en doppelt Rad ; af Farve vare de lysere end Krop-

pen, men viste tillige Spor til morkere og lysere Ringe, Inden-

for og nedenfor denne ydre Tentakelkrands, adskilt fra den ved

et ikke ubetydeligt Mellemrum, fandtes endnu umiddelbart om-

kring Munden en Krands af meget kortere og finere Labialten-

takler.

Jeg har kun seet 2 Exemplarer af denne Art, og det ene

var endda kun et Fragment, bestaaende af Forkroppen og Ten-

taklerne. Saalænge jeg kun kjendte Slægten Cerianthus af den

i Art {C. membranaceus Gmel.*), der i habituel Henseende

) J. Haime i Annales des sciences, Zool.

Universitetsmuseet besidder adskillige E:

indsamlede af Prof. Steenstrup.



staaer den foreliggende temmelig fjernt, hentorte jeg den uden

Betænkning til Saccanlhus M. Edw. *), med hvilken den stemte

ret godt i habituei Henseende, saaraeget mere som jeg ikke havde

kunnet finde nogen storre Pore i Dyrets Bagende. Men efterat

jeg gjennem Gosses Værk var bleven bekjendt med Cerianthus

IAo\i<iii^*). som i habituei Henseende er mindre forskjellig fra den

foreiiggendo, og efterat jeg har overbevist mig om, at en fin Pore

\irkelig findes, er jeg bleven mere tilboielig til at henfore den

til Cenan/Aujs-SIægten,***) lovrigt vilde jeg være tilboielig ti! at

henfore den af mig iagttagne Form til Aitinia vermicularis Forbcs

(Johnston British Zoophytes p. 222 tab. 38 fig. 2—5), hvis ikke

Kundskaben om denne endnu var saa ufuldstændig, at der ikke

er njeget vundet ved en slig Henforelse.-f) Den eiendommeligc

Iludafsondring, som ellers danner Roret, dannner her, synes

det, snarere et blodt, sig mere umiddelbart til Dyrets Former

sluttende Overhudsdække, men har iiivrigt stor Lighed med den

tilsvarende Dannelse hos Cerianthus membranaceus (Gm.).

af en meget lignende Cerianthus-\rt fra den norske Kyst.

licularis hedder det hos lorbes (!. c): „hab. on shells", og i

fte sig til Skaller ved sin Bagende („not expanded base") elU



Nogle Bemærkninger om de ved de danske Kysler iagt-

tagne Arier af eenlige Sopnnge (Ascidiæ simplices).

Dr. phil. Chr. Luiken.

Kundskaben om de i de nordiske Have levende Arter af

Sopungenes (Ascidiemes) Gruppe er endnu temmelig mangelfuld og

deres Bestemmelse forbunden med adskillige Vanskeligheder.

Siden O. F. Mullers Tid have de ikke været Gjensfand for

nogen omfattende Bearbeidelse, og selv Forbes og Hanleys

„hislorj of British Mollusca" raadsporger man næsten forgjæves,

•la de i dette Værk optagne Beskrivelser af Ascidier ere meget

korte og ufuldstændige; men de tilsigtede da heller ikke andet

end at give en forelobig Oversigt, en Slags „prodromus**, der

skulde efterfolges af en udfiirligere Bearbeidelse fra Goodsirs

ilaand. De norske Zoologer, hvem det uden Tvivl er lykkedes

at udGnde Mullers Arter, have hidtil været temmelig tilbageholdne

med deres Bemærkninger om dem; en Monographi af de nor-

diske Ascidier, der tog tilborligt Hensyn til de anatomiske For-

hold, vilde udfylde et væsenligt Savn i den zoologiske Litteratur.

En Oversigt over hvad der af denne Dyreklasse, mig vitter-

ligt, er fundet ved de danske Ryster, og som kunde tjene til

nogen Veiledning eller som Udgangspunkt for et faunistisk Stu-

dium af denne Gruppe, vilde derfor være temmelig unyttig, naar

den indskrænkedes til en blot og bar Opregning af de fundne

Arter under de Navne, som jeg har troet at kunne tildele dem,

og der ikke dertil knyttedes nogle Bemærkninger, som kunde



sætte andre i Stand til at erkjende, hvilke Arter jeg har havt

for mig. Hensigten med de folgcnde Linier er derfor ikke at

fore Kundskaben om disse Dyr noget væsenligt Skridt fremad,

men blot at oplyse saa meget om de iagttagne Former, som jeg

maatte ansee for nodvendigt for at forebygge Misforstaaelse.

Jeg har i Alt fra Oresundet og Kattegattet lært 12 Arter at

kjende, nemlig:

1. Phallusia canina (Miill.) prodr. Zool. Dan. n. 2734,

Zool. Dan. t. 55.

2. Ph. corrugata (Mull.) pr. 2735, Z. D. t. 79 fig. 3-4.

3. Ph. paraUelogramma (Miill.) pr. 2737, Z. D. t. 49 f. 1—3.

4. Ph. scabra (Miill.)? pr. 2726, Z. D. t. 65 f. 3.

5. Glandula mollis Stimpson?

6. Cynthia rustica (Lin.) pr. 2720, Z. D. t. 15.

7. C. echinata (Lin.) pr. 2722, Z. D. t. 130 f. 1.

8. C. Lovenii Koren og Danielsen (Sars).

9. C. gutta Stimpson?, samt

10-12. 3 endnu ubestemte Ci/n«/jta- Former.

1. PhalUsia canina (Miill.) er yderst almindelig paa Bæn-

deltangen og Blæretangen i vore Fjorde og falder slrax i Oinene

^ed sin anselige Storrelse og smukke rosenrode Farve. Kappen

er klar og gjennemsigtig, af en langstrakt, noget sammentrykt

Form og forlænger sig i 2 hos det levende Dyr temmelig lange

Kor; Bagenden er ved talrige Hefterodder eller cylindriske Pa-

piller fæstet meget stærkt til Tangbladet. Muskelkappen er hos

denne Art usædvanlig tyk og stærk; over en halv Snees meget

ioinefaldende og regelmæssige Muskelbaand strække sig. Side om
Side, fra Kappens Bund til Spidsen af Aanderorene og forklare

denne Sopungs overordenlige Sammentrækkelighed; mellem disse

Længdebaand sees det svagere og mindre regelmæssige Net af

Tverfibre, der bevirke Kappens og Rorenes Udstrækning. I sara-

menlrukken Tilstand bliver Dyret uformeligt, rynket og næsten

likjendeligt, men den beskrevne Bygning af Muskelkapcn er saa



kjende idelmindste fra alle mig bekjendte danske Arter. Hos

meget store Exemplarer synes Kappen — efter Spiritusexempla-

rer at domme — at blive mindre gjennemsigtig, hvilket ogsaa

stemmer med Mullers Beskrivelse og Fremstilling. At den i

^British Mollusca„ saa kort omtalte Ascidia canina virkelig er

denne Art, synes at fremgaae af de for den angivne balhymetriske

den i stor Mængde i Odense Fjord og seet Exemplarer fra

Aarhus Bugt, fra Guldborgsund, Kielerfjord og Chri-

stian i alj or d ; derimod har jeg kun seet et Exemplar fra Hel-

2. Ph. corrugata (Mull.) henfores i Almindelighed til Ph.

intestinalis „Lin." Savigny og rimeligvis med Ret. Da den lige-

som Ph. canina besidder en meget stærk Muskelkappe, faaes den

altid i en meget sammentrukken Tilstand, og da den er mindre

seiglivet end hin Littoral-Art, har jeg aldrig seet den udstrække

sine Aanderor for igjen at opgive hin indskrumpne Tilstand.

Gjennem den klare, lidt groniige Skalkappe skinner den svagt

gulladne eller riidlige Inderkappe igjennem ; denne er ligcfra Kap-

pens Bund til Spidsen af de 2 temmelig korte, tæt ved hinanden

stillede Aanderor gjennemtrukken af flere (5—6) brede, temmelig

tætstillede, kraftige Muskelbaand ; de rode ^Oiepletler" omkring

Aabningerne ere særdeles tydelige hos denne Arl, Den er i

Reglen fæstet med hele sin ene brede Side til den indvendige

Side af en tom Skal eller til en .Serpu/a-Gruppe, en Balan o. s. v.,

og ofte træffer man hele Klynger af disse grtJnlige, krystalklare

Sække. Mellem Muskelbaandene sees Tverfibrenes mindre regel-

mæssige Net, som ogsaa gjennerakrydser den udbugede Deel af

den indre Kappesæk, som træder ud mellem de Længderauskel-

baand, der stige op til den sexdelte Kappeaabning. Det korte

og tynde Spiseror forer ind i en rummelig, simpel Mave, der

ikke er udstyret med Folder som hos P. parallelogramma og

gaaer jevnt over i den rummelige Tarm, mellem hvis Bugter der

angKjertel (ifolge



Savigny en Æggestok), hvis Udforselskanal folger Endetarmen.

— Det er rimeligvis A. intestinalis Forb. 4: Hanl,, men jeg fore-

trækker den Miillerske Benævnelse, da den for vor Faunas

Miill.) (P. scabra Dalyell,

Rare and remarkable animals, 2det Bind, 1. 36 lig. 2 og 4) er meget

lelkjendeiig ved sin stærkt sammentrykte, mere eller mindre skjævt

firkantede, vandklare Kappe, gjcnnem hvilken Inderkappens lyserode

Farve kommer tiisyne, saavelsom vedMuskelkappens og Mavens eien-

domraelige Bygning. Rorene ere meget lidt udviklede, især Ind-

forselsroret, hvorimod Udforselsroret danner Dyrets fremstaaendc

frie Hjorne; det mangler næsten ganske Evne til at forandre sin

Form, og tydelige „Oiepletter" erindrer jeg aldrig at have seet

hos den. Paa den ene Side af Dyret seer man næslen intet

Spor til Muskelfibre, men paa den anden sees et System af

20—30 isolerede, tildeels 2~-3dclte tynde og fine Muskelbaand,

som ere ordnede i en Kreds, saaledes at de straale ud mod

Dyrets Rand, men lade Midten være fri. Ogsaa paa det længere

Udforselsror sees nogle forgrenede Muskelfibre. Den gittrede

Gjællesæk sees meget tydeligt gjennem Skalkappen, især paa den

for Muskler blottede Side, fra hvilken man ogsaa let seer Mun-

den i Gjællesækkens nederste venstre Hjorne; det er en tiagt-

formig Aabning, der gaaer over i et kort Spiseror, som igjen

aabner sig ind i en aflang Mave, hvis Vægge ere udstyrede med

et System af blode , ophoiede Valke, som udspringe omkring

Mavemunden og strække sig, temmelig tæt ved Siden af hinanden,

parallelt med dens Længdeaxe, indtil henimod Midten af Maven,

hvor de hore brat op, skjondt ikke alle ganske med den samme
Tverlinie; enkelte tvedelte bagtil. Tarmen er vid og

rummelig og boier om parallelt med Fordoielseskanalens forslc

horizontale Stykke, for derefter at slige mere lodret op langs

med Gjællesækkens Rand, saaledes at Tarmaabningen kommer
til at ligge hiiit oppe, næslen lige over Munden. Et stort Kjer-

telparti af drueformig Bygning, som ligger deels over Maven,
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deels under og oraliring Tarmbugten sees her meget tydeligt,

navnlig hvor Fordoielseskanalens morke Indhold danner en pas-

sende Baggrund for de lyse, hvide eller gulaglige Kjertelpartier;

dets Udforselskanal ledsager Tarmkanalen næsten lige til dens

Aabning. Paa den Endetarmen modsatte Side af Gjællehulen sees

den for Ascidierne charakterisliske Kibbe eller Flalvkanal meget

tydeligt lige til Gjællesækkens Grund. — P. parallelogramma

staaer saa isoleret ligeoverfor de 2 foregaaende, mere typiske

Former, at den vistnok fortjente at udsondres generisk af Phal-

/usio-Slægten. Jeg fandt den meget hyppigt ved Hellebæk paa

10—14 Favne, ofte selskabeligt, paa Stene, Skaller og Tang, men

især ofte paa Florideer. Ved Samso synes den at være sjeld-

nere; jeg fik der kun 1 Exemplar.

4. Phalluslascabra (Mull.)? Jeg mener muligvis at have gjen-

fundet denne Art ved Hellebæk i en c. i" lang, temmelig flad Sopung

af oval Form, der var befæstet ved hele sin brede Flade til el

Tangblad. Den rode, gjennemskinnende Inderkappe er ikke ud-

styret med særskilte Muskelbaand; den ene Kappeaabning ligger

tæt ved Forenden, den anden ikke langt derfra, henimod Siden.

Den stemmer, synes det, ikke alene med Mullers Beskrivelse

og Afbildning af A. scabra^ men ogsaa med Fremstillingen af

denne Art i British Mollusca (Tab. 6 f. 3) og med Mullers

A. orMcularis (Zoologia Danica tab. 79 f. 1 og 2), som dog af

Forfatterne til det nysnævnte Værk opfores som en egen, ogsaa

fra de engelske Kyster kjendt Art.

5. filandula møllis Stimpson? Ved Hellebæk fandt jeg ikke

sjelden paa dybt Vand og Dvndbund en lille, næsten kuglerund,

fritlevende Ascidie, hvis vandklare Kappe er besat med en

Mængde fine Trevler og tæt beklædt med et Dække af Sandkorn.

Fjernes deite, seer man den morke, en Bugt beskrivende For-

diiielseskanal skinne igjennem; jeg har aldrig scet den udstrække

sine Kappeaabninger i Form af korte Aanderor. Af de beskrevne
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Arter (G. fibrosa og mo«« Stiraps.*), G. ^/uWnan« (Moller)**), G.

tubutaris Ralhke) og G. glacialis Sars***) synes den at komme

nærmest ved G. glutinans og moUis; Mullers „Soblomme" (A.

prunum, Zoo). Dan. t. 34 f. 1—3) er sandsynligvis ogsaa en

Glandula^ men neppe den foreliggende Art, der indtil videre

maa henstaae uden sikker Bestemmelse.

6. 7. Om Cynthia rustica (L.) og C. echinata (L.) vil del

ikke være nodvendigt at tilfoie meget. Den forstnævnte er saa

let kjendelig ved sin cylindriske Form og ved sin tykke, læder-

agtige, rynkede Kappe, hvis aflange Vorter ere stillede paa tvers

og danne uregelmæssige Tverlinier og Rynker; Farven er rodlig

ligesom hos C. echinata. Jeg fandt den hyppig ved Samso paa

Skaller og Stene, men kun een Gang ved Hellebæk, i en Dybde

af 8-10 Favne, og paa den sad igjen ofte smaae Exemplarer

af den ved sin runde Form og sine charakteristiske stilkede Borste-

knipper saa let kjendelige C. echinata.

8. Cynthia Loreuii Kor. & Dan.; under dette Navn har

Sarsf) opfort en lille Art, som af de nævnte bergenske Zoo-

loger tidligere var fundet paa meget betydelig Dybde (paa Skal-

lerne af Lima excavata) ved Bergen, af S a r s ved Lofoten og Tromso

paa 30 Favnes Dybde. Sars es Diagnose passer ganske paa en

ved Hellebæk paa Skaller, især af Cyprina islandica, temmelig

hyppig lille Art; det er en lille, graa, mere eller mindre flad,

med Sand incrusteret Cynthia , i det hoieste af en Tommes Gjen-

nemsnit, som sidder fasthæftet til Skallens Flade ved sin fladt

udbredte, hindeagtige Grundflade. Yngre Individer ere gjerne me-

get nedtrykte, men hos de ældre hæver det vorteformige Legeme

*) Proceedings of thc BosU
*) Cynthia glutinans Moliei

) Forhandlinger i Christia



sig mere op fra den omgivende flade Kappebræmme; paa dets

(iverste Deel sees de 2 lidt fremtrædende, hos det levende Dyr

rode og derfor meget ioinefaldende Aabninger. Hos enkelte

er den graae Grundfarve mere eller mindre stærkt tegnet med

uregelmæssige, sorte Tverstriber, men kun hos et eneste har jeg

seet denne Tegning tage Overhaand. Huden har i Reglen hver-

ken Rynker eller Vorter, men er, som anfort, altid stærkt in-

punge det dybere Havbælte ved vore Kyster, fra 10 Favne og

9. Cynthia gutta Stimpson? Sars*) har ved Hammersfæst

fundet en lille Sopung, som forekom ham al komme meget nær

ved den afStimpson kortelig charakteriserede lille rode ameri-

kanske Art, og det samme er Tilfældet med en lille Form, som

jeg nogle Gange traf ved Hellebæk paa Blæretangens Blade,

paa Skjoldet af Taskekrabben (Cancer Pagurus) o. s. v. Den er

regelmæssig aflang, kun svagt hvælvet eller næsten flad og fæstet

ved hele sin brede Flade; den tynde Kappe danner en klar

Bræmme omkring den hvælvede, skjoldformige, blodrode Deel.

De 2 firdelte, svagt fremtrædende Aabninger ligge i Legemets

Foruden de omtalte Arter, som jeg med storre eller mindre

Sikkerhed har troet at kunne henfore til beskrevne Arter, kjen-

der jeg endnu 3 smaae Cynthia- Avler fra vore Kyster, hvilke,

saavidt jeg veed, ere ubeskrevne, i al Fald af de nordiske Zoo-

loger, Den ene er en lille rund, rodlig Ct/n//»a med en læder-

agtig, kornet (a: med talrige, tætstillede, smaae runde eller

flade Ophoininger besat) Kappe og med de 2 firdelte Kappeaab-

ninger siddende tæt ved hinanden. Jeg har fundet nogle Exera-

plarer af denne lille Form ved Samso paa Skaller sammen med

C. rustica. — Den anden er ligeledes rodlig og meget lille,

men temmelig flad; Kappen er temmelig tynd, enten glat eller
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noget rynket og derved undertiden afdelt uregelmæssigt i sraaae

Felter, og den danner ligesom hos C. gutta? en fin Bræmme
omkring den hvælvede Deel af Dyret. Kappeaabningerne staae i

Almindelighed temmelig stærkt frem, men vise sjelden nogen

tydelig Firdeling. Jeg har fundet den ved Samso paa Skaller

og ved Indlobel til Od en se Fjord paa Stene, men her var den

mindre Gad. — Den tredie kjender jeg kun af Spiritusexem-

plarer fra Kattegattet; den sidder selskabeligt paa Tang, hvor

den danner temmelig store Kager, hvis enkelte Dyr ved det gjen-

sidige Tryk faae en mindre regelmæssig Form. Kappen er tyk

og læderagtig, det enkelte Dyrs Tvermaal hoist c. o"'. Maaskee er

denne Form van Benedens A. grossularia (Mémoires de l'aca-

déraie de Belgique, t XX, 1S17, p. 61 tab. 4 fig. 7).

Som Bidrag til Kundskab om de nordiske Ascidiers Fore-

komst og Udbredning vil jeg her endnu anfore, at Pelonaia vil-

tosa Sars (I. c. p. 66), hidtil kun kjendt fra Finmarken, er

bleven nedsendt til Universitetets zoologiske Museum fra Ofjord

i det nordlige Island i flere Exemplarer af Hr. Handelsassistent



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhayn.

Andet Aiirti.

1860, Udgivne af Selskabets Bestyrelse. ]Vl'. JQ 14.

Herpetologiske Meddelelser

J. Reinhardt.

(Forelagte i ilSdet d. 3Jte November 1860).

Om nogle smaa Gruber, hvormed Skjællcne hos
mange Slanger ere forsynede.*)

Hos Slangerne raaa Skjælbeklædningen af nærliggende Grunde

have en ikke ringe Betydning for Systematiken , og Kroppens

Skjæl have ogsaa virkelig ligesaaa godt som Hovedets Skjolde og

Bugens og Halens Skinner ydet mere eller mindre væsentlige

Charakterer, hentede deels fra deres Form, deels fra Beskaffen-

heden af deres Overflade, deels endelig fra deres Stilling. Men
jo mere Opmærksomheden saaledes har været henvendt paa disse

Huddannelser, desto besynderligere er det, at man hidtil temmelig

almindeligt har overseet en ialfald i mange Tilfælde let itiinefaldende

Eiendommelighed, der udmærker Skjællene hos et stort Antal

Slanger, og som, selv om man ikke skulde kunne paavise dens

Nytte eller Betydning for Dyret, dog saameget mere bor paa-

agtes, som den i mange Tilfælde kan afgive et ikke uvigtigt

diagnostisk Mærke.

Da jeg for en 12 Aar siden i Brasilien forste Gang havde

eres Mode her i KjCbenhavn
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Leilighed til at see og undersoge den der almindelige gronne

Slange levende, som Lichtenslein bar givet Navn af Coluber 01-

fersii*) og som senere af Wagler blev gjort til Typ for en egen

Slægt, Philodryas**), bemærkede jeg spredt omkring paa Kroppen

nogle smaa hvidagtige, glindsende Prikker, som jeg ikke havde

lagt Mærke til paa de i vore Museer opbevarede Exemplarer af

denne mig forresten velbekjendle Slange. Ved nærmere Eftersyn

viste det sig, at Skjællene vare i deres bageste Ende forsynede

hvert med et lille skarpt begrændset Indtryk eller en flad Grube,

der havde en noget stærkere Glands end den ovrige Deel af

Skjællet, og netop derfor i visse Belysninger faldt i Oinene uag-

tet den neppe havde mere et Naalestiks Storrelse. Gruben op-

træder allerede paa Halsens Skjæl lige bag Isseskjoldene og for-

svinder forst i ringe Afstand fra Halespidsen; dog mangle i den

forreste Deel af Kroppen de tvende, og længere bagtil endog de

tre til flre Bugen nærmeste Skjælrader stedse dette Indtryk, og

selv i de Skjælrader, der regelmæssig ere forsynede dermed, kan

enkelte Skjæl hist og her undtagelsesviis mangle det. Ved Hale-

roden fandtes endnu 6 Skjælrader, i hvilke Skjællene vare for-

synede med denne Grube; men deres Antal formindskedes hur-

tigt til 3, og allerede faa Tommer fra Halens Udspring var der

endog kun tvende med Gruber forsynede Skjælrader tilbage; saa-

ledes vedligeholdt Forholdet sig nu indtil nær ved Halespidsen,

hvor Gruben i et meget kort Stykke kun var at finde i en eneste

Skjælrække, og endelig forsvandt den ganske omtrent en Tomme
fra Halespidsen; imidlertid er Forholdet ikke stedse saaledes,

men det kan hos forskjellige Individer være snart nogle flere,

snart nogle færre af Halens Skjæl, der mangle Gruben***).

*) Verzeichniss der Doubletten des zoologischen Museums etc. Berlin 1823,

p. 104, Nr. 74.

**) ISaturliches System der Amphibien. Munchen 1830, p. 185. — Ved en
Hukommelsesfeil har Duméril i Eipétologie générale kaldt denne Slægt

Dryopkylax, et Navn, hvormed Wagler betegner en ganske anden Slægt,

for hvilken Coluber Naltereri Mik. er Typen og som Duméril forener

***) Paa enkelte af Haleskjællene er der ikke een, men to jevnsides
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Naar man med Forsigtighed trækker Overhuden af nogle af

disse med Grube forsynede Skjæl, og betragter den gjennem Lu-

pen, seer man let, at der ikke er noget Hul i den paa det Sted,

hvor Gruben findes. Overhuden er der kun stærkt fortyndet og

næsten glasklar, saa at Gruben viser sig som en gjennemsigtig

Prik, og i Overeensstemmelse hermed fremtræder Gruben heller

ikke paa den underliggende Hud, hvor den selvfolgelig ogsaa

Gndes, som andet end et meget svagt Indtryk, og er paa ingen

Maade nogen Pore eller lignende Aabning, der skulde fore ind

til en, dybere ind i Skjællet sig forlængende Kanal eller Huulhed.

Efterat jeg forst hos denne Slange var bleven opmærksom

paa dette Forhold, fandt jeg endnu under mit Ophold i Brasilien

enten (som hos den) een eller i andre Tilfælde to jevnsides

stillede Gruber i Skjællene ogsaa hos endeel Slanger hen-

horende til Simophis*}, Xenodon, Spilotcs , Coluber^ Oxyrhopus

og flere andre Slægter, og ved i Lobet af denne Sommer efter

Qere Aars Forlob atter at optage denne Undersogelse her hjemme

i det Kongelige Museums Samling har jeg overbeviist mig om,

at slige med Gruber forsynede Skjæl forekomme endog langt

stillede Gruber, hvad der finder sin Forklaring i, at Skjæirækkerne

ning af tvende Skjæl. Paa samme Maade finder man hos de Slanger,

hos hvilke Csom senere vil blive omtalt) Kroppens Skjæl regelmæssigt

have 2 Gruber, undertiden 3 eller 4 saadanne paa nogle af Haleskjæl-

lene; og vil man forlange et yderligere Beviis for, at en slig Fordobbling

af Gruberne virkelig hidrorer fra en Sammensmeltning af 2 Skjæl, saa

cariaerede Skjæl f. Ex. Spilotes variabilis (Pr. Max.) fordobles paa

Halens Skjæl undertiden ikke blot Gruberne, men ogsaa Kjolene.

•) Under Afhandlingens Trykning modtager jeg fra Hr. Professor Peters et

mig velvilligt tilsendt Aftryk af en Meddelelse, som han den 22de Octbr.

rhinoslomus iRhinostéma Schlegelii G ih r.}- Der er vist al Grund til at

adoptere denne ny Slægt, og jeg optager derfor her Prof. Peters Be-



212

hyppigere, end jeg havde ventet. Af 191 Slangearter, som jeg

har undersogt med Hensyn til dette Forhold, frembode ikke færre

end de 106, altsaa over Halvdelen, disse Gruber; og ved at

udstrække Undersogelsen over et storre Antal Arter turde det

vise sig, at de grubeskjællede Slanger ere endog endnu hyppi-

gere; thi hidtil har jeg af visse Grupper, hos hvilke disse Dan-

nelser aldrig synes at forekomme, undersogt forholdsviis flere

Arter end af andre, hvor de findes jevnlig eller i Reglen.

I mange Tilfælde ere Gruberne fuldkommen ligesaa store og

kjendelige som hos Philodryas Olfersii^ eller vel endog endnu

mere ioinefaldende som for Ex. hos Coryphodon korros, Spilotes

variabilis, Dromicus antillensis, Tropidonotus tigrinus og Cenchns

cordortrix. Men vel saa hyppigt ere de rigtignok mindre, og^

skjiindt endnu stedse skarpt begrændsede, dog ikke lette at

faae Oie paa, forend man trækker Overhuden afSkjællet og hol-

der den mod Lyset; selv da er det undertiden kun ved Hjælp

af en stærk Lupe, at man overbevises om deres Tilstedeværelse,

saaledes hos Boaerne, hos Homalosoma lutrix. Prosymna meleagris

^

Simotes coccineus^ Simotes octolineatus , Psammophylax rhombeatus^

Dendrophis pictus , lioædon geometriens blandt flere andre. Hos

enkelte Slanger have Gruberne ikke de skarpe Omrids, som el-

lers, selv hvor de ere meget smaa
,

gjore det saa let at finde

dem, ialfald ved Lupens Hjælp; men Skjællets Overhud fortyndes

lidt efter lidt indad mod Grubens Midte, og naar Gruberne da

tillige ere meget smaa som hos vor almindelige Hugorm, hos

Yipera clotho . Causus rhombeatus og enkelte andre, kan man

endog være i Tvivl om der virkelig findes nogle eller ikke; men

paa den anden Side kunne disse ubestemt begrændsede fortyn-

dede Pletter ogsaa være saa store (for Ex. hos Lachesis muta),

at man strax bliver dem vaer selv med blotte Oine, naar kun

Skjællet holdes , et, og deres væsentlige Overeensstem-

iiolse med dfe sædvanlige Indtryk eller Gruber er da tydelig nok.

Hyppigt forsvinde Gruberne, hvad enten de ere een eller to

Tallet, paa de nederste. Bugen nærmeste Skjælrader, saaledes
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som vi allerede have seet det at være Tilfældet hos Philodryas

Olfersii; men hos mange Slanger udbrede de sig imidlertid og-

saa over flere eller færre af disse; saaledes bære hos Simophis

r/itno5<om«s (Schl.) Skjællene Gruber i alle Skjælrader, den nederste

undtagen, og selv i denne findes disse Indtryk i et kort Stykke

lige bag Hovedet; og hos Spilotes variabitis (Wied.) og Elaphis

alleghaniensis (Holbr.) ere alle Skjællene uden Undtagelse gjen-

nem hele Kroppens Længde forsynede med tvende meget kjende-

lige Gruber. Hvor Gruberne udbrede sig over alle Skjæirækkcrne,

forsvinde dog ikke sjeldent hos Slanger med togrubcde Skjæl

den ene af dem paa Skjællene i den nederste Række, som f. Ex.

hos Tropidonoius iigrinus Boie; hos Elaphis quadrivirgatus {li o i e)

ere ligeledes Skjællene i den Bugen nærmeste Raékke, i Mod-

sætning til de ovrige, kun forsynede med eet Indtryk, men selv

dette forsvinder i det midterste Stykke af Kroppen, hvor denne

er lyk\est, og paa samme Maade forholder det sig med en an-

den med togrubede Skjæl forsynet Slange, Dromicus antillensis

(S c hl.). I andre Tilfælde ere derimod Gruberne ikke engang

udbredte over saa stor en Deel af Kroppen, som hos den Slange,

hos hvilken vi forst lærte dem at kjende, og hos Leptophis irre-

gularu (Leach), hvor de tillige kun ere lidet tydelige, synes de

ganske at mangle paa Halen og hele den bageste Deel af Krop-

pen, og selv fortil, hvor de findes, er der mange Skjæl, paa

hvilke der ikke er Spor til dem at opdage. Hos Dendrophis pictus

(Gra.), hos hvilken Skjællene forresten ere forsynede med en

rigtignok lille, men dog ret tydelig Grube, mangler denne ikke

blot paa den nederste Skjælrad, men ogsaa paa de store Skjæl

i den midterste Skjælrække, og paa samme Maade forholder det

sig hos Slægten Hucephalus.

Som det allerede kan sees af de i det Foregaaen4e navnlig

anforte Arter, forekomme Gruberne ligesaa vel hos glatskjæilede

som kjolskjællede Slanger, og, saavidt min Erfaring hidtil gaaer,

ere tvende Gruber nok saa hyppige som en enkelt; thi af de 106

Slanger, hos hvilke jeg overhovedet har fundet slige Indtryk, have
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de 62 frembudt togrubede Skjæl. Hos glatskjællede Slanger fin-

der man omtrent ligesaa ofte to Gruber som een, og medens,

blandt andre, de amerikanske Jenodon-Arter, adskillige Psammo-

phis'er, Coelopeltis lacertina, Dendrophis pictus og Chrysopelia prae-

ornata kunne anfiires som Exempler paa det sidstnævnte Forhold,

træffer man togrubede Skjæl hos Prosymna meleagris, Simophis rhino-

stomus, Simotes coccineiis, Rhinechis scalaris, Spilotes corais^ Coluber

eximius, adskillige Zamenis- Xrter foruden flere andre. Naar Gruberne

derimod optræde hos kjolskjællede Slanger, ere de (som det vel

ogsaa var at vente) næsten altid to i Tallet, een paa hver Side af

Kjolen; de eneste Slanger, jeg hidtil har fundet at gjore en Und-

tagelse fra denne Regel, ere Leplophis Uocercus og mexicanus samt

Bucephalus capensis og Enygrus Bibronii^ der alle, trods deres

kjolede Skjæl, kun have en eneste Grube. Hos de tvende forste

har Gruben sin Plads lige ud for Enden af Kjolen, der hos

disse Træslanger ikke naaer heelt til Skjællets Spidse'; hos

Bucephalus capensis er Gruben derimod anbragt tæt op til, men

nedenfor den excentriske Kjol , og hos Enygrus Bibronii (hvor

den er yderst lille, kun synlig ved Hjælp af en meget stærk Lupe)

1 selve Kjolen. Vi have allerede hort, at hos Slanger med to-

grubede Skjæl kan den ene af Gruberne forsvinde i den Bu-

gen nærmeste Skjælrad ; men forresten findes ikke to- og een-

grubede Skjæl blandede mellem hinanden hos samme Slange;

imidlertid kan der dog gives Undtagelser fra denne Regel, og

Prosymna meleagris og Coryphodon constrictor kunne saaledes næv-

nes som Exempler paa Slanger, hvor der forekommer togrubede

og eengrubede Skjæl mellem hinanden, men dog ere rigtignok de

forste de talrigste og de Arten egenligt charakteriserende.

De Forskjelligheder, som kunne vise sig med Hensyn tii

GrubernoB Stilling og Form ere kun faa og ubetydelige. Sæd-
vanligt ere de anbragte lige ude i Spidsen af Skjællet, og kunne,

naar de ere to i Tallet, staae snart lidt tættere snart lidt fjer-

nere, alt eftersom Skjællet bagtil tilspidses mere eller mindre;

kun hos en eneste Slange, Tropidonotus subminiatus, har jeg fun-
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det dem stillede ganske usædvanligt langl fra den bageste Ende

af Skjællel, omtrent en Trediedeel af dettes Længde fjernet fra

den; hos en anden Tropidonotus — tigrinus Boie — udmæfke

Gruberne sig ikke blot ved deres Storrelse, men tillige ved deres

usædvanligt langstrakte ovale Form.

At paavise, hvortil disse Gruber kunne tjene hos de dermed

forsynede Slanger, er ligesaa vanskeligt som at angive Nytten eller

Betydningen af carinerede Skjæi. Det er ikke lykkedes mig at finde

nogen Kjertel inde i Skjællcne; hos de levende Slanger har jeg,

selv hvor Gruberne ere storst og mindst overfladiske, stedse fundet

dem glindsende og rene uden Spor til noget Stof, der kunde

have samlet sig i dem, og der er derfor neppe nogen Grund til

Allerede denne Omstændighed synes at gjiire det mindre sand-

synligt, at de skulde være Kjonsmærker, og den nærmere Undcr-

sogelse.viser, at de heller ikke ere det; allerede i Brasilien over-

beviste jeg mig om, at navnlig hos fhilodryas Olfemii og Spilotes

t"arta6i7is begge Kjon besidde dem; senere har jeg jo vel kun havt

Leilighed til at forvisse mig om Kjonnet af enkelte af de Slan-

ger, jeg har undersogt med Hensyn til disse Skjælgruber, men

jeg har ved disse Leiligheder ialfald faaet yderligere bekræftet,

at Gruberne ligesaavel forekomme hos det ene som hos det an-

det Kjon. Der kan ingen Tvivl være om, at Gruberne jevnligen

kun kunne gjælde som Artsmærker; men i mange Tilfælde synes

de ogsaa at have en storre Betydning. Imidlertid er det Antal

Arter, jeg hidtil har undersogt med Hensyn til disse Gruber, om

end i og for sig ikke ganske ubetydeligt, dog i Forhold til den

hele Mængde af Slanger ikke storre, end at man roaa være yderst

vaersom med allerede nu at ville udlede bestemte Regler for disse

Grubers Optræden af de Tilfælde, i hvilke de hidtil ere blevne fundne.

Det er fremdeles naturligt, at Reglerne ville komme til at lyde

forskjelligt, eftersom man gaaer ud fra saadanne systematiske

Anskuelser, som dem, der have fremkaldt Boies og Schlegels

ophiologiske Systemer, eller folger Dumériis og Bibrons paa Tand-
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forholdet byggede Classification. Nogen Afhængighed af Tandforhol-

det vise Gruberne ikke; de kunne tvertioiod snart optræde snart

mangle hos Slanger med saa godt som alle mulige Tandforhold.

Men Dumérils og Bibrons System er ogsaa væsentligt et kun-

stigt, og skjondt jeg langtfra er blind for, at Tandforholdet hos

Slangerne indenfor visse Grændser har stor Betydning for Syste-

matiken, eller miskjender, at det væsentlig skyldes disse Forfattere,

naar der nu lægges mere Vægt paa det, tvivler jeg meget paa,

at det med Held kan gjores til det eneraadende Princip for den

hele Classification. De hidtil gjorte Forsiig kunne ialfald neppe

kaldes vellykkede; det er navnlig paafaldende, hvor ofte det Hen-

syn, som de nysnævnte beromte Herpetolager have taget til det,

ueensartede Former deels at skille i alle andre Henseender nærbe-

slægtede Slanger vidt fra hinanden, og deres to store, paa Mangelen

eller Tistedcværelsen af Furefændcr bagtil i Munden begrundede

Afdelinger, Agiyphodonter og Opistoglypher (det hovedsagelig Nye

i deres Opstilling) ere sikkert, iigesaavel som mange af de under

hver af dem indordnede Familier alt Andet end naturlige Grupper.

Derimod forekommer det mig, al de allerfleste af de af Schlegel

i hans beromte „Essai* opstillede „Slægter" kunne siges at være

det, selv om de unægtelig ikke kunne betragtes som Slægter i

den Betydning, som den zoologiske Systematik ellers nutildags

lægger i delte Ord, og selv om det maa indrommes, at det,

hvad Rang man end vil indromme dem, ofte vil være vanskeligt

om ikke umuligt at give skarpe Charakterer for dem. Jeg fore-

trækker derfor endnu stedse i Hovedsagen at fastholde Schlegels

Opstilling, men rigtignok med den af Dr. Gunther indforte Modi-

Gcation, ifolge hvilken hiins Slægter betragtes som Familier, der

atter hver indeholder tildeels talrige Slægter.*)

Gjennemgaaer man den nedenfor meddeelte, i Overeensstem-

melse med denne Anskuelse ordnede Fortegnelse paa de Slanger,

*) See: Catalogue of Colubiine Snakes ir. the Coileclion of the British

Museum by Dr. Albert G unther. London 1858.
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som jeg har undersogt med Hensyn til det Forhold, hvorom

Talen er, vil man see, at Gruberne underliden kunne forekomme

hos en og mangle hos en anden Art selv af de snevrest be-

grændsede Slægter, eller at der hos en Slange kan findes kun

een Grube i Skjællene, medens en ganske nærstaaende Art har

togrubede Skjæl. Saaledes mangle Gruberne ellers i Reglen hos

Bothrops- Slægten ; men hos en Art, som jeg iagttog i Brasilien

og som jeg efter den Beskrivelse, jeg der nedskrev af den*),

maa ansee for Dumérils og Bibrons Bothrops alternatus, ere

Skjællene forsynede med lo, hos den levende Slange meget tyde-

lige Gruber. Hos den kjolskjællede Hdcrodon plalyrhinos lindes

der to Gruber, medens den glatskjællede Ueterodon d^Orbignyi

kun har een; af Philodryus vitidissimus og Olfersii endeligt, der

dog begge ere glatskjællede, har den forsle togrubede, den

sidste eengrubede Skjæl, og paa samme Maade forholder det sig

med Lycodon rufozonatus Gant. og den meget nærstaaende Lyco-

don aulicus (Lin.). Nok saa hyppigt turde Gruberne dog maaskee

optræde som Slægtsmærker og altsaa forekomme paa samme

Maade hos alle en Slægts Arter, og.de sydamerikanske Xeno-

donter^ Spilotes- og Coryphodon - S\æglerne kunne blandt andre

tjene som Exempler herpaa. Det lader endog til, at der ere

hele Familier (og det ikke de mindst naturlige), i hvilke alle

Slægter og alle Arter, saavidt min Erfaring gaaer, have, det være

sig nu eengrubede eller togrubede Skjæl, medens der paa den

anden Side ere andre Familier, som ligesaa almindeligt ganske

fattes Gruberne, og det synes næsten, som om disse Ind-

tryk undertiden i tvivlsomme Tilfælde kunne give et Vink om visse

Slangers naturlige Plads. Saaledes har ikke en eneste af alle

de til Familien Colubridæ horende Slanger, som jeg hidtil har

undersogt, manglet Gruber; de have fremdeles alle frembudt to-

grubede Skjæl alene med Undtagelse af Zamenis Dahlii., og det

erindre, at denne

•) Jeg traf denne Slange paa min Reise under Forhold,
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Slange, der unægtelig ialfald i Habitus afviger noget fra Slægtens

typiske Arter, af Schlegel ansees for en Psammophide^ i hvil-

ken Familie ogsaa alle de ovrige Arter, som jeg har havt for mig,

af hvad Slægt det være vil, stadig have havt eengrubede Skjæl.

Af den lille Familie Scytalidæ har jeg kun understigt 7 Arter,

men disse have alle frembudt togrubede Skjæl, og naar Dr. Giin-

Iher fjerner R/ji'nostomus-Slægten tilligemed den hidtil til denne

Slægt henregnende Simophis rhinostomus fra denne afDuméril og

Bibron opstillede Familie for at give den Plads blandt Calamaiierne,

saa turde netop denOmstændighed, at idetmindste Simophis^en har

logrubede Skjæl*), være et Tegn paa, at ialfald Henflytningen til

Calamarierne neppe er heldig. Thi der er blandt de 18 til 12 forskjel-

lige Slægter horende Calamarier, som jeg har efterseet, forresten ikke

en eneste, der har togrubede Skjæl; ja! med Undtagelse af Ho-

malosoma lutrix^ hos hvilken Skjællene ere forsynede med en

overordentlig lille, kun ved Hjælp af en stærk Lupe erkjendelig

Grube, mangle alle de ovrige ethvert Spor til disse Dannelser.

Som bekjendt ere de Slanger, hvilke Schlegel sammenfattede i

sin Slægt Homalopsis og som i mine Oine udgjore en af de na-

turligste og lettest erkjendelige Grupper blandt de giftliise Slan-

ger, af Duméril og Bibron adspredte i o forskjellige, af meget

ulige Bestanddele sammensatte Familier, Leptognathiens, Syncran-

tériens^ Diacrantériens, Anisodontiens og Platyrhiniens. Samler man

nu atter disse Slanger i en eneste Gruppe, viser det sig, al de

alle, fra hvilken af de ovennævnte 5 Familier de end hentes til-

bage, mangle hvert Spor til Gruber, medens de der stode blan-

dede med Slægter, hos hvilke der snart slet ingen saadanne Ind-

tryk findes, snart forekommer eengrubede, snart atter togrubede

Skjæl; og skjiindt jeg tilvisse ikke vil tillægge Forekomsten eller

Mangelen af Gruberne nogen afgjorende Betydning i og for sig,

er det dog. vel neppe for dristigt i dette Tilfælde i deres Forsvin-

den hos alle de hidtil undersogte Homalopsider at see en Be-

*) Jeg har ikke havt Leilighed til at undersoge nogen ægte Rhinostomus-At^.
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af disse Slanger i een Familie er naturlig.

Paa en særegen Maade vise Gruberne sig hos Quælerslan-

allerfleste Arter, men hvor de stedse ere saa yderlig smaa, at

det er aldeles umuligt at opdage dem, forend man faaer trukket

Overhuden af Skjællet og kan underscige denne alene med en

stærk Lupe. Selv da kan man, om man endog anvender en

Stanhope-Lindse, blive i Tvivl om der virkelig findes en Grube*

eller ikke, og denne kan, endog hvor den er tydeligst, kun be-

tragtes som en Antydning af de sædvanligt forekommende Indtryk.

Skjondt Gruberne kunne forekomme saavel hos giftige som

hos ikke giftige Slanger, og hos visse Giftslanger for Ex. Tri-

gonocephalus Blomhoffii og Cenchris contortrix vise sig lige saa

store og ioinefaidende som de overhovedet nogensinde ere, ere

de dog idetheletaget sjeldnere hos Giftslangerne end hos de ikke-

giftige og mangle navnlig stedse hos de af Schlegel saa-

kaldte Serpens vénimeux colubriformes eller Familierne Elapidæ,

Dendraspidæ og Hydrophidæ, ene med Undtagelse af den besyn-

derlige Overgangsform Causus, hos hvilken Skjællene have en svag

Antydning til Gruber.

Som jeg allerede ovenfor har fremhævet ere imidlertid de

Slutninger om disse Grubers Betydning i systematisk Henseende,

som lade sig uddrage af de hidtil foreliggende iagttagelser, paa

ingen Maade saa sikkre, at det ikke senere kan blive nodvendigt

at modificere dem betydeligt, og jeg skal derfor ogsaa lade mig

noie med de allerede gjorte almindelige Antydninger og iovrigt,

hvad Enkelthederne angaaer, henvise til den eflerfolgende For-

tegnelse paa de undersøgte Slanger; men saameget tor vel

siges, at man, efterat Opmærksomheden nu nærmere er henledet

paa disse Dannelser, ikke vil kunne undlade i Fremtiden at tage

Hensyn til dem. At dette ikke allerede forlængst er skeet er

visselig besynderligt nok, naar man betænker, hvor overordentlig
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hyppigt de forekomme og hvor ioinefaldende de ialfald i mange

Tilfælde ere, og dog er det sikkert nok, at de ophiologiske Ho-

vedværker, Schlegels Essai og Dumérils og Bibrons Erpétologie,

aldeles ikke omtale dem. Men ganske overseete hidtil have de

dog heller ikke været. Netop hos den Slange, hos hvilken jeg

forst blev opmærksom paa disse Gruber, Philodryas Olfersii, vare

de allerede tidligere omtalte vel ikke i nogen af de udforlige Beskrivel-

ser, der foreligge af den, men i den Diagnose, som Wagler har

givet af den for denne Slange opstillede SlæglPhilodryas i Naturliches

'System der Amphibien (p. 185), hvor det (om end ikke ganske rigtigt)

hedder om Skjællene : y^apice poro notatis^'^ og den samme Herpetolog

havde fremdeles ogsaa bemærket Gruben i Skjællene hos de ame-

rikanske Xenodonter, der af ham henfores til hans Slægt OpAis*).

Disse Wagiers Iagttagelser synes imidlertid aldeles ikke at have til-

trukket sig nogen Opmærksomhed og senere at være gaaedc ganske

iglemme, og foruden dem har jeg i den mig bekjendte Litteratur

kun truffet tvende leilighedsviis fremkomne og enkeltstaaenke her-

henhorende Angivelser, idet Holbrook i sin Beskrivelse af den

af ham opdagede Coluher alleghaniensis (en Elaphis) kalder Skjæl-

lene ^bipunctate'*''% og i den allernyeste Tid Dr. Gunther, ved i

en Notits om Reptilierne paa St. Croix'**) at beskrive Dromicus

antillensis^ gjor opmærksom paa at ^each scale is provided with

two small pore-like impressions near the tip^. Men hverken den

ene eller den anden af disse to Forfattere tilfoier det Mindste,

hvoraf man kunde formode, at nogen af dem kjender lignende

Gruber hos jmdre Slanger.

. . (punc•) Kat. Sy st. d. Amphibien p. 1 lulo apice

••) North ^American Herpetolosy , Vol. I p. 111. Jeg bor dog an-
fore, a je« kun kjender de tre ffirste Bind af

AU, hvs.d der haves af det i de herværende B
;
jeg "'aa

altsaa 1;ade det staae hen, 1.vorvidt Holbrook muligviis
omtalt 1lignende Skjæl hos n,ogen af de i de tv,ende sidste °Bind be-
skrevne Slanger.

Septbr. 1859, p. 210.



Fortegnelse paa de med Hensyn til SkjælgrubeTne

undersøgte Slanger.

i. Python natalensis A. Smith

2. " molurus (Lin.)

3. » reticulatus (Sclin.)

4. Enygrus Bibronii Hombr. «fc Jaquin .

5. Ungalia maculata (D. <fc B.) . . . .

6. Boa constrictor Lin

7. Eunectes murinus (Lin.)

8. Xiphosoma hortulanum (Lin.) . . .

9. Fpicrates cenchris Wgl

10. Chilabothrus inornatus (Rhdt.) . . .

Erycidæ.

11. Eryx jaculus (Lin.)

Johnii (Russ.)

13. Xenopeltis unicolor Reinw

14. Tortrix scytale (Lin.)

15. Cylindrophis rufus (Laur.)

16. » melanotus (Boie) . . .

lamaridæ.

17. Calamaria Linnaei Boie

18. Oligodon subquadratus (D. & B.) .

19. Geophis semidoliatus (D. <fc B.) . .

20. » badius (Boie)

21. Streptophorus Sebae (D. <£ B.) . .

22. .. Lansbergi (Schl.) . .

23. Chersodromus Liebmanni Rhdt. . .

24. » nigricans (Kr.) . . .
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25. Carpophis amoenus (Sav)

26. Homalosoma lutrix (Lin.) ....
27. Brachjorrhos albus (Lin.) ....
28. Homalocranion melanocephalura (Lin

29. Colobognathus Hoffmanni Pet. . .

30. Amblyodipsas unirolor (Rhdt) . .

31. Elaporaorphus assimilis Rhdt . .

32. .. lepidus Rhdt . . .

33. ., Blumii (Schl.) . . .

34. Urobelus acanthias (Kr )

37. .) Russelii (Daud.)

38. .) purpurascens (Schl.) . . .

3 . Ablabes baliodeirus (Boie) ....
40. Psammophyiax rhombeatus (Lin.)

41. Coronella austriaca (Shaw) ....
42. » cana (Lin.)

4.3. Liophis cobella (Lin.)

44. » Merremmii (Wied.). . . .

45. » doliatus (Wied.)

46. Stenorhina Freminvillei (D. «fc B.)

47. Erythrolampus venustissimus(Wied.

Natricidae.

48. Xenodon severus (Lin.)

49. » rhabdocephalus (Wied.)
,

50. » Reinhardii (Kr. mscr.)

51. Heterodon platyrhinos (Latr.).

52. ., d'Orbignyi (D. «fc B.) . ,

53. Tropidonotus naliix (Lin.)

(Laur.) . ,



55. Tropidonotus stolatus (Lin.)

sipedon (Lin.)?

fasciatiis (Lin.)

Rachiodontidæ

66. Dasypeltis scabra (Lin.) , .

67. » paimarura (Leach)

Homalopsidae.

68. Hydrops Martii (Wgl.) . . .

69. Helicops angulatus (Lin.) . .

70. Hemiodontus leucobalius (Schl

71. Hydrodipsas elapiformis P^

72. Hypsirhina enhydris (Schn

73. Eurostus plumbeus (Boie)

74. Homalopsis buccata (Lin.)

75. Cerberus boæformis (Schn.

el. ') conspicillatus (Boie)

82. Elaphis quadriTirgatus (Boie)

83. .) subradiatus (Schl.) .



84. Elaphis pleurostictus (Mus. Berol.)*)

85. .. alleghaniensis (Holbr.) . . .

86. Spilotes radiatus (Reinw.)

87.

89. » variabilis (Wied.) . . .

90. Zamenis atrovirens (Shaw) . . .

91. » hippocrepis (Lim) . . .

92. .. Cliffordii (Schl.) ....
93. .. Dahlii (Fitz.)

94. Coryphodon pantherinus (Merr.)

95. I) constrictor (Lin.)**)

96. .. korros (Reinw.) . .

Blumenbachii

Piyadidæ.

98. Ilerpetodryas carinatus (Lin.) .

99. Cyclophis aestivus (Lin.)

100. Philodryas viridissimus (Lin.) . .

101. .. Olfersii (Licht.) ....
102. Dromicus margaritiferus (Schl.)? .

103. .. antiilensis (Schl.). . . .

Slange, er det n6dven(
paa min Forespoigsel

)rvirring og Modsigelse i Angl vels.I M'S "g iHousigeise 1 Angivelserne om aenn«

t bemærke, at Hr. Professor Peters i BerJie

at Dr. Weinland i Nomenclator Kept. & Ain-

). 28) gjor Berliner-Museets Coluber pleuro-

menl og Bibron for at bave beskrevet en anden Slange under dens
Navn. Elaphis pleurosticlus i Erpélologie générale (T. VII p. 214) er
virkelig, som de franske Herpetologer sige, den ægte Coluber pleuro-

tevideo som Slangens I

los denne Slange have Skjæilene meller
o Gruber, dog ere tvende det hyppigste.



107. Psammophis crucifer (Merr.) . .

108. » sibilans (Lin.) . . .

109. •' elegans (Shaw) . .

110. Rampliiophis oxyrhynchus (Rhdt.

111. Coelopellis lacertina (Geoffr.) .

Dendropbidæ.

112. Bucephalus capensis (A. Smith)

113. .. viridis (A. Smilh)?

114. Chrysopelia rhodopleura (Reinw

præornata (Schl.)

17. Dendrophis pictus (Gm.) . . .

18. Leplophis liocercus (Wied.) .

19. o mexicanus D. «fc B. .

20. > irregularis (Leach.) .

116.

Dr^iophidæ.

121. Dryiophis acuminatus (Wied)

123. Passerita mycterizans (Daud.) .

ipsadidæ.

124. Thamnodynastes Nattereri (Mik.)

125. Leptodeira rufescens (Gm.)

126. .. annulata (Lin.) ,

127. Dipsas multimaculata Reinw

128. " dendrophila Reinw. .

129. '. valida Fischer ...



130. Leplognalhus nebulatus (Lin.) . .

131. .. Mikanii (Schl.) . . .

132. Dipsadomorphus trigonatus (Schn.)

133. Pareas lævis (KuhlJ

131.

Scytalidæ.

135. Prosymna ineleagris (Rhdt.)*)

136. Simophis rhinostomus (Schl.).

137. Scytale Neuwiedii D. <fc B. . ,

138. Oxyrhopus plumbeus (Wied.)

139. .. cloelia (Daud.) . .

140. " forraosus (Wied.) .

141. » petolarius (Lin.) .

142. Laraprophis aurora (Lin.)

143. Lycophidion Horstokii (Schl.) . .

144. Boædon unicolor (Boie)

145. » geometricus (Boie) ...

146. Lyeodon aulicus (Lin.)

147. .« rufozonatus Cant. . . . ,

148. Cyclocorus linealus (Rhdt.) . . .

ilapldae.

149. Hoplocephalus Gouldii Gray . .

150. Pseudechis porphyriacus (Shaw)

151. Bungarus fasciatus (Schn.) . , .

Det lader sig neppe nægte, at denne Slæge, hvis Typ jeg i sin Tid

beskrev som en Calamaria, passer mindre godt ind i Calamaria-Fn-

milien; i Snudens Form slutter den sig nær lil Simophis-S]xgien,

og jeg giver den forclobig Plads ved dens Side, skjondt den mangler

en forlænget Fnretand i Overkjæben.



Naja tripudians Merr. . .

» sputatrix Reinw. . .

• haje (Lin.)

.) nigricoliis Rhdt. . .

Sepedon hæmachates Merr.

Causus rhombeatus (Licht.)

Elaps intesUnalis Laur. . .

.. gracilis Gray ....

» bivirgatus Boie . . . .

.. Macclellandi Rhdt.

lacleus (Lin.) ....

168. Dendraspis Jamesonii Traill.

169. Platurus laticaudatus Thun

170. Pelamis bicolor (Schn.) . .

Yiperidæ.

171. Pelias berus (Lin.) . . . .

172. Vipera nasicornis (Shaw) .

173. » rhinoceros Schl. . .

174. » elegans Merr. . . .

175. .. clotho (Lin.). . . .

176. » carinata Merr. . . .

177. Crotalus horridu

178. » miliariu

179. Lachesis muta
(



181. (Lin.)

182. Trigonocephalus Blomhoffii Boie ,

183. .. rhodostomus Rei.

184. Bothrops jararaca (Wied.) . . .

185. Bothrops sp.?

186. Bothrops alternatus D. <& B.? .

187. .. gramineus (Shaw) . .

188. .. bilineatus (Wied.) . .

189. Atropos punicea (Reinw.) . . .

190. Tropidolæmus biviltatus Kr. in Mi

Haf. ..... .

191. .. mystax Kr. in Mi

191



Beskrivelser af nogle nye til Calamariernes Familie

henhtirende Slanger.

Urobelus Rhdt. nov. gen.

Corpus teretiusculum, undique aequali fere crassiiie; caudaper-

brevisy valida^ in squamam conicam mucronatam exiens; caput indi-

diastemate a dente postico suleato. elongato anlrorsumque curvato

spjuncti. Oculi lalerales minimi; nares in sutura duorum scutello-

rum; scutellorum labialium superiorum primum i

atlingens ; scutum loreutn nullum. Squamæ lasvisi

dispositæ: scuta

V. acanthias (Kr.): corpus {in specimine in alcohoU asservato)

ex fulvo flavescens supra percurrunt lineæ quinque fuscæ^ quarum

media tres latiores usque ad terminalem caudæ squamam mucronatam

productæ^ exteriores angustiores ad anum evanescentes.

Scuta abdominalia 207—SU ; Scutum anale indivisum. Scu-

tellorum subcaud. paria 17.

Blandt en ikke ubetydelig Sending af Krybdyr, som det Kon-

gelige naturhistoriske Museum i Aaret 1850 erholdt fra Guinea,

og som det skylder afdode Schonning, Regjerings-Assistent

ved de Etablissementer, Danmark dengang endnu besad paa Guld-

kyslen, befandt sig ogsaa to Exeraplarer af en lille, i flere Hen-

seender mærkværdig, opislhoglyph Slange, i hvilken min CoUega,

Hr. Professor Kroyer erkjendte en nye Art, som han i 1853

opsliUede i Museets Samling under Navn af Calamaria acanthias.

En Beskrivelse har han imidlertid hidtil ikke givet af den, og da

den heller ikke synes at være blevet beskrevet af nogen Anden, vil

jeg her soge at afhjælpe dette Savn.



Saalænge man vil opfatte Calamaria- Slægten ikke som den

oprindeligt opstilledes af Boie, raen i den vide Udstrækning, som

Schlegel giver den i sin „Essai," maa den af Hr. Schon-

ning skjænkede Slange visselig henfores til den. Men i de Aar,

der ere gaaede, siden Professor Kroyer gav denne Slange det

ovenfor anforte Navn, har Herpelologien gjort store Fremskridt,

og saalcdes som Calamaria- Slægten nu almindeligt begrændses,

kan den allerede paa Grund af sin forlængede Fureland ikke læn-

gere forblive i den. Vilde man folge Duraéril's og Bibron's kun-

stige System, kunde den ikke engang Gnde Plads i samme Underorden

som den nævnte Slægt; den maatle da henfores til den anden Fa-

milie af deres Serpens opisthoglyphes^ les Sténocéphaliens. Men,

som jeg allerede ovenfor har fremhævet, anseer jeg det for rig-

tigere væsentlig at holde mig til den af Dr. Giinther foreslaaede

Modification af Schlegels Opstilling, og navnlig at opfatte Cala-

maria -Familien ligesom han, kun med den lille Forskjel, at jeg

foruden de af ham opforte Slægter fremdeles henregner Slægterne

Amblyodipsas og Elapomorphus til den; og naar Familien begrænd-

ses paa denne Maade, finder ogsaa vor ny guineiske Slange sin

Plads i den.

I nogen af de hidtil opstillede Slægter vil den imidlertid ikke

kunne indordnes; vel slutter den sig idetheletaget noie til £/a/)0-

morphus, og maa, hvilke systematiske Anskuelser man saa vil

hylde, stedse have sin Plads i dennes umiddelbare Nærhed;

men hvor stor en ydre Lighed, den ved en loselig Betragtning

end kan synes at have med den, vil den nærmere Undersogclse

dog vise væsentlige Afvigelser, som fuldtvel berettige til at gjore

den til en egen Slægt, for hvilken jeg foreslaaer Navnet Uro-

belus% medens jeg for Arten skal bevare det af Professor Kroyer

valgte Navn.

Skjondt den er en opislhoglyph Slange ligesom Elapomor-

phus, frembyder dog selv Tandsystemet en ret mærkelig Særegenhed

;
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der findes nemlig fortil i Overkjæbebenet ikke, som i Reglen

hos hiin, fire eller fem, men kun to smaa Tænder, af hvilke den

forreste er den mindste, og som ved et temmelig langt tandlcist

Mellemrum skilles fra den i den bageste Ende af Benet siddende

forlængede Furetand, og denne sidste Tand udmærker sig ikke blot

ved sin forholdsviis betydelige Længde, men ogsaa derved, al den er

krummet vel ikke meget, men dog tydeligt fortil istedetfor, som

ellers stedse hos Slangerne, bagtil, saa at den dybe Fure, hvormed

den er forsynet, altsaa befinder sig paa den concave Side. Tænderne

i de ovrige tandbærende Been frembyde intet videre Mærkeligt; Gane-

og Vingebeens- Tænderne ere ret talrige, og i Underkjæben findes

9 til 10 Tænder, som aftage ubetydeligt i Stiirrelse bagtil

Foruden Særegenhederne i Tandforholdet viser der sig ogsaa

adskillige i Hovedets Skjoldklædning. Der findes saaledes 7

Overlæbeskjolde istedetfor 6 som hos Elapomorpherne, og det

forreste af dem skyder sig oventil ind mellem Næseskjoldet og

Snudeskjoldet, saa at det kommer til at stode umiddelbart sam-

men med Internasalskjoldet paa samme Side, en paafaldende

Særegenhed, som vor ny Slægt deler med tvende andre, og

mærkeligt nok ligeledes vetafrikanske, af Jan beskrevne Slanger,

Microsoma Neuwiedii og Polemon Barthii*)^ men som ellers er

uden Exempel hos Slangerne. Fremdeles stode ikke (som hos

Elapomorpherne) det andet og tredie, men det Iredie og fjerde

Overlæbeskjold op til Oiet, og de temmelig store Næsebor sidde

ikke i Midten af et enkelt Næseskjold, men paa Grændsen af

Etablissementer paa Guldkysten

Barthii) er en ægte med

Vrl i Stonelse, Udseende



tvende slige Skjolde; derimod deler den med Elapomorphus Jige-

som med mange andre af Familiens Slægter Mangelen af et Toile-

skjold. Med Hensyn lil de ovrige Skjolde kan anfores, at Snu-

deskjoldet er meget lavt, og Internasalskjuldene smaa, neppe mere

end halv saa store som de femsidede Præfrontalskjolde. Pande-

skjoldet danner en Sexkant med en forreste stumpere og en ba-

geste spidsere Vinkel; fortil naaer det neppe længere frem end

de smaa Oienbrynskjolde, men bagtil rager del langt ud over dem ;

der lindes kun et forreste og et bageste Oieskjold, af hvilke det

forste er næsten dobbelt saa stort som det sidste. De anseelige

Isseskjolde ere gjennem deres hele Længde skilte fra Overlæ-

beskjoldene ved 2 Tindingeskjolde, det ene bag det andet, af

hvilke det forreste stoder sammen med det femte og det sietle

og, i et lille Stykke, tillige med det syvende Overlæbeskjold, me-

dens det bageste kun netop berorer dette sidste. Underlæbeskjol-

dene ere 7 i Tallet paa hver Side foruden det uparrede midterste;

det forreste Par stiider som sædvanligt sammen i Midtlinien bag

ved det uparrede Læbeskjold; af Hageskjolde findes der 2 Par.

dinene ere meget smaa, sidevendte og forsynede med en

rund Pupille. Den forreste Ende af Luftroret og Larynx viser

en Eiendommelighed, som jeg idctmindsle ikke mindes at have

seet hos nogen anden Slange; det er nemlig ikke fastvoxet til

Bunden af Mundhulen gjennem hele sin Længde, men tungefor-

migt frit i sin yderste Spidse,

Den tynde langstrakte Krop, hvis storste Gjennerasnit inde-

holdes 35 Gange i Totaliængden, beholder saa godt som den

samme Tykkelse i sin hele Længde; den er næsten trind, dog

snarere lidt bredere end den er hoi, og i Overeensstemmelse

hermed er ogsaa Bugen forholdsviis mere afrundet og bredere

end hos Elapomorpherne, saa at Bugskinnerne udgjore paa det

Nærmeste en Trediedeel af Kroppens hele Omfang. Halen er

meget kort og indeholdes mellem sexten og sytten Gange [Slan-

gens hele Længde; den aftyndes ikke meget bagtil og ender med
et kegledannet i en kort stikkende Spids udlobende Skjæl. Skjæl-



lene ere rhomljiske, overordentlig glatte og glindsende, uden Spor

til Gruber. Langs Kroppen ere de ordnede i i 5 Rader, ved Be-

gyndelsen af Halen i 9.

Paa det bedst conserverede (det mindste) af Museets tvende

Exemplarer findes der 207 Bugskinner og 17 Par Haleskinner,

foruden det kegledannede Skjæl, hvormed Halen ender; hos det

slorste Exemplar har jeg talt 211 Bugskinner og 17 Par Hale-

skinner; men paa Grund af en Beskadigelse, som Slangen har

lidt ved Fangsten, kan der maaskee være en Feil af to til tre i

det forste Tal. Gatskinnen er hos begge Individer udeelt.

Farvetegningen er meget charakteristisk; paa den i Spiritus

opbevarede Slange er Grundfarven ovenpaa lys brunguul; over

Halsen bag Nakken findes et graabrunt Tverbaand, fra hvilket der

udspringer 5 Striber af samme Farve, som derpaa strække sig

gjennem hele Kroppens Længde, og af hvilke den nederste paa

hver Side (den smalleste) lober paa Grændsen af den tredie ne-

derste og næstnederste Skjælrække, saa at hvert Skjæl i disse er

halvt miirkt halvt lyst. Ved Gattet forsvinder den nederste Stribe,

men de ovrige tre fortsætte sig langs Halen lige til det kegle-

dannede Skjæl, der omslutter Halespidsen, her ophore de plud-

selig, og Halen ender saaledes med en rigtignok meget kort

men dog afstikkende lys Spidse. Foran det morke Halsbaand

findes atter et lyst Bælte tvers over Nakken, og endelig er Over-

siden af Hovedet mork med Undtagelse af Overlæbeskjoldene og

en uregelmæssig Plet paa Snuden. Nedenunder er Slangen over-

alt lys guulbrun uden nogensomhelst Slags Pletter.

Maal

:

Totallængde 0">,315 — 0™,273.

Hovedets Længde (maalt til Bag-

randen af Isseskjoldene) O^OO?!/^ O^OO?.

Hovedels Brede over Oinene .... 0'",00i*;2 — 0,004 Va.

Halens Længde ©""jOlO — 0'",016.

Jnden jeg forlader denne Slægt, maa jeg endnu gjore op-

mærksom paa, at foruden den her omtalte Art muligviis ogsaa en



anden vestafrikansk Slange, som jeg imidlertid kun kjender af

Beskrivelse, kan blive at henfore til den, nemlig den for nogle

Aar siden af Auguste Duméril beskrevne Elapomorphus gabonen-

5es.*) Duméril gjor allerede selv med Rette opmærksom paa, at

denne Slange ikke ganske passer ind i den Slægt, i hvilken han

forclohig giver den Plads, men fjerner sig fra de ovrige Elapo-

morpher: 1) ved kun at have to**) istedelfor fem glatte Smaatæo-

der i Overkjæben foran Furetanden, 2) ved at besidde ikke sex,

men syv Overlæbeskjoide, af hvilke det tredie og fjerde stiide op

til Oiet, og endelig 3) derved, at Næseborene aabne sig ikke i

et Skjold, men paa Grændsen af to, og han er tilboielig til, hvis

det skulde vise sig, at der fandtes flere afrikanske opisthoglyphe

Slanger, som forenede disse Særkjender, da at adskille dem ge-

nerisk fra de sydamerikanske ægte Elaporaorpher. Som man vil

see, ere alle de Særegenheder, hvilke Duméril fremhæver hos sin

ny Art, netop saadanne, som ligeledes udmærke den af mig beskrevne

Slange, og af hans Beskrivelse fremgaaer det, at den desuden

ogsaa har den stikkende Halespidse tilfælles med den, samt at

den endelig ligesom den har tvende Tindingeskjolde, der ere be-

liggende ganske paa samme Maade; forsaavidt vilde begge Slan-

ger altsaa godt kunne staae i Slægt sammen.

Men paa den anden Side findes der i Dumérils Beskrivelse

ikke et Ord om, at Furetanden hos hans Slange skulde have en

usædvanlig Krumning, eller at det forste Overlæbeskjold skulde være

skudt ind mellem Snude- og Næseskjoldet; og medens man med

Hensyn til disse to Punkler lades i Uvished, er der andre For-

hold, i hvilke der vise sig positive Forskjelligheder mellem de paa-

gjældende Slanger, idet Elapomorphus gabonensis har ikke eet

men lo bageste Oieskjolde, og ikke en udeelt men en deell Anal-

skmne. Disse sidstnævnte Afvigelser vilde jo nu vel ikke være

nok til at fjerne den fra Vrobelus- Slaglen; men hvis der

>Revt



235

til dem virkelig kom en Forskjel i Furetandens Krumning og

det forste Overlæbeskjolds Stilling, kunde den dog vel ncppe op.

tages i den, og en endelig Afgjorelse af Sporgsmaalet kan derfor ikk<

finde Sled, forend det oplyses, hvorledes Elapomorphus gabonensi.

forholder sig med Hensyn til de tvende sidstnævnte Punkter.

To nye Arter af Slægten ]

Der er hidtil beskrevet tre ved deres præglige zinnober-

eller monnie-rode Farve og ved et hvidt, bagtil sort indfattet

Halsbaand udmærkede Elapomorphus -\rler fra forskjellige Lande

i Sydamerika, E. tfOrbignyi fra Chile, E. flavolorquatus fra Bra-

silien og E. tricolor fra Bolivien. Jeg seer mig istand til at

foroge Antallet af disse smukke rode Elapomorpher med 2 nye,

som jeg har fundet paa mine Reiser i Brasilien og af hvilke jeg

her skal meddele Beskrivelse.

1. Elaponiorphus assimiUs Rhdt.

vivus supra pulcherrime miniatus^ collari albido tnaculam permagnam

nigerrimam præcedente, infra ex flavescente albus; eau da cylindracea

apicem versus nigerrima; capile nigro^ in rostro et post oculos al-

bonotato, scutis temporalibus duobus, scutis præfrontalibus scuta

labialia altingeiUibus

Scuta abdominalia 265, Scutum anale divisum; Scutellar. sub-

caudalium paria 33.

Det eneste Exemplar af denne Slange, jeg nogensinde har

truffet, erholdt jeg den 5te Mai 1852 ved en Fazenda, Capao
dos porcos, der ligger nogle Aliil fra den lille Bye B rum a do

1 Campos-Egnene af Provindsen Minas geraes vest for Serra

Den ligner tvende af de ældre Arter, E. d'Orbignyi og

E. /lavotorquatus , og navnlig den forsle saa skuffende, at jeg

længe log i Betænkning at opstille den som en egen Art.

Ved en noiagtig Undersogelse finder man imidlertid ved Siden
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af den almindelige Lighed bestemte om end kun faa Afvigelser,

der neppe tillade at henfore den til nogen af hine Arter under

Forudsætning af at man tor forlade sig paa de forskjellige Be-

skrivelser, der foreligge af dem, og tor antage de dera tillagte

Særkjender for constante; hvad jeg vil bemærker paa Grund af,

al ogsaa begge de ovennævnte ældre Arter ere opstillede hver

kun paa et eneste Individ.

Hovedet lober fuldstændigt i et med Kroppen og maa i For-

hold til Længden kaldes smalt; det er fladt ovenpaa, (over

Issen endog lidt udhulet) med steile Sider, og afsmalnes næ-

sten slet ikke mod den butte hvælvede Snude. Oversiden dæk-

kes, ligesom hos E. d'Orbignyi og flavotorquatus ^ kun af 7

Skjolde, idet Internasalskjoldene smelte sammen med Præfrontal-

skjoldene, der saaledes faae en meget betydelig Storrelse og

danne hvert en uregelmæssig Sexkant med tre længere og tre

kortere Sider, af hvilke de sidste stode til Pandeskjoldet, det

andet Overlæbeskjold og Snudeskjoldet, medens de lange Si-

der stode op til hinanden indbyrdes, til Næseskjoldet og ende-

lig til Oienbrynskjoldet og det forreste Oieskjold. Snudeskjol-

det er ligesaa hoit som bredt og boier sig med sin overste

Deel i et lille Stykke om paa Oversiden af Hovedet. Næse-

skjoldene, et i Tallet paa hver Side, have Form af en Tre-

kant, der vender Spidsen bagtil, og i hvis Midte det lille

kredsrunde Næsebor sidder. Skjoldet strækker sig netop lige

saa langt bagtil som det forreste Overlæbeskjold, men naaer ikke

det forreste Oieskjold, idet det adskilles derfra ved Præfrontal-

skjoldet, der skyder sig ned mellem de tvende Skjolde for, som

vi have hort, at stotte sig til det andet Overlæbeskjold, og heri

ligger netop et af Skje'nemærkerne mellem den ny Art og E.

flavotorquatus
, hos hvilke Næseskjoldet tvertimod strækker sig

heelt hen til Oieskjoldet og saaledes forhindrer Præfrontalskjoldet

fra at naae Læbeskjoldel. Med E. d'Orbignyi stemmer den der-

imod i dette Punkt overeens. Pandeskjoldet danner en lang-

strakt smal Sexkant, hvis forreste, mellem Præfrontalskjoldene
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ne er stumpere end det bageste. Oienbryn-

skjoldene ere meget korte, blive næsten ikke smallere fortil, og

naae her netop frem i Linie med Pandeskjoldets Spids. Der

findes kun et forreste og et bageste Oieskjold ; begge ere de som
en Folge af Oiets ringe Storrelse ogsaa selv meget smaa, det

forreste danner et fiirsidigl Trapezium; det bageste er femkantet

og grændser, sin Lidenhed uagtet, nedentil sammen med ikke

færre end tre Læbeskjolde.*) Isseskjoldene ere meget store;

fortil boie de sig ned paa Hovedets Sider og stode der umid-

delbart sammen med det femte Overlæbeskjold; derimod er der

længere bagtil mellem dem og det 6te Overlæbeskjold indskudt

tvende Tindingeskjolde, det ene bagved det andet, og Tilstede-

værelsen af disse Skjolde er netop det væsentligste Skjelnemærke

mellem den ny Art og E. d'Orbignyi^ hvor der efter Dumérils

Angivelse**) aldeles ingen slige Skjolde findes. Det forreste af

dem, det mindste, har en aflang fiiikantet Form; det bageste det

storste, er meget hoiere (eller bredere) end det er langt; begge

stode de til det sjette Overlæbeskjold, men det andet rager bagtil

et Stykke ud over det. Overlæbeskjoldene (som sædvanligt se^

i Tallet, hvoraf det andet og tredie stode op til Oiet) frembyde

intet særligt mærkeligt. De saakaldte accessoriske Læbeskjolde

iberegnede flndes der paa hver Side langs Underlæben 8 Skjolde

foruden det uparrede midterste. Af Hageskjolde er der to Par,

og mellem det bageste af disse og den forreste Bugskinne ligge

5 Rækker Strubeskjæl.

I Overkjæben tæller jeg kun 2 smaa Tænder foran den

forlængede Furetand, medens der hos E. d'Orbignyi skal findes

5 saadanne.

Kroppen har den sædvanlige lange, overalt næsten lige tykke

•) Efter den i Castelnau's Reiseværk givne Afbildning af E. flavolorqualut

at damme stoder hos denne Slange del bageste Oieskjold kun til to af

Læbeskjoldene, det tredie og det Jjerde, see: „A n iinaux nouveaux
OU rares recueillis pendant l'expédition dans les parties

I Erpétologie générale T. VIF, I, p. 834.



Form, -om er charaktcristiyk for Slægten; dens Gjennerasnit

indeholdes omtrent 65 Gange i Totallængden; den er imidlertid

ikke ganske trind, men noget flad under Bugen, der er smal,

saa at Bugskinnerne kun udgjore henved en Fjerdedeel af Krop-

pens hele Omfang. Halen indeholdes paa det nærmeste elleve

Gange i Slangens hele Længde j den aftyndes næsten ikke bagtil,

er derfor valtscformig og tilspidses forst lige ude i Spidsen,

saaledcs som det efter Beskrivelsen ogsaa er Tilfældet hos den

chilenske E. d^Orbignyi^ medens derimod denne Halens Form

er et nyt Skjelnemærke mellem den og E, flavotorquatus.

Skjællene ere rhombiske, glatte uden Spor til Gruber; paa

Kroppen stillede som sædvanligt i 15 Bækker, ved Begyndelsen

af Halen i 9. Bugskinnerne ere 265 i Tallet, Analskinnen deelt;

under Halen findes 33 Par Haleskinner.

Paa den levende Slange er hele Kroppen ovenpaa sardeles

levende og klar monierod, nedenunder guulagtig hvid med Und-

tagelse af Halens bageste Trediedeel , som har en reen og dyb

sort Farve. Hovedet er ligeledes sort, dog blegere og ligesom

lidt blakket paa Struben; bag Oiet findes en saavel over Over-

som Underlæbeskjoldene sig udbredende hvid, lidt i det guulag-

tige faldende Plet; den samme hvidagtige Farve udbreder sig

fremdeles over hele Snuden med Undtagelse af en lille rund sort

Plet paa Grændsen afSnude-ogPræfrontal-Skjoldene, Tvers over

Nakken lige bag Hovedet findes et bredt guulagtigt hvidt Hals-

baand og bagved dette endelig en sort Tverplet af samme Brede.

Ved Opbevaringen i Brændeviin taber den pragtfulde monie-

rode Farve sig som sædvanligt ganske og forvandles til en

smudsig brunlig-guul.

Maal:

Totallængde ©""jSSO.

Hovedets Længde (maalt som forhen) O^jOlO.

Hovedets Brede over Isscskjoldene ^»»OOe.

Halen 0'»,049.

Kroppens Gjennemsnit 0"',007-



2. Elapomorphus lepldus Rhdt.

infra ftavus; capite supra fusco
^

fascia laia porietali flava ornato,

scutis et initrnasalibus et præfrontalibus munito.

Scuta abdom 234. Scutum anale divisum. Scutellar. subcaii-

dalium paria 31.

Heller ikke af denne i flere Henseender udmærkede Art har

jeg erholdt mere end et eneste Exemplar, som jeg den 2den

April 1855 fangede ved en Fazenda , Feijao eru kaldet en

Miilsvei fra Arrayal de Bicudo, en lille kun faa Aar gammel

By ved Rio da casca*), allsaa i Provindsen Minas' osllige med
Urskov bevoxede Deel.

Efter Hovedskjoldenes Forhold lade Etapomorphus- Slægtens

Arter sig fordele i 3 Grupper, der maaskee endog rettest burde

hæves til særegne Slægter; hos et Par Arter ere nemlig Inter-

nasalskjoldene sammenvoxede med Præfrontalskjoldene, og An-
tallet af de Oversiden af Hovedet dækkende Skjolde derved re-

duceret til 7: andre , vel Internasalskjolde, men dog

ikke flere end 8 Skjolde paa Oversiden af Hovedet, fordi hos dem
atter Præfrontalskjoldene smelte sammen indbyrdes; endelig er der

een Gruppe, hos hvilken Hovedet ovenpaa dækkes af det normale

Antal af ^0 Skjolde. De hidtil bekjendte rode Eiapomorpher hore

til de forste 2 Grupper; ved den nye Art, som jeg nu har den

Ære at forelægge, bliver ogsaa den sidste Gruppe, der (naar man,

som man sikkert bor, fjerner den tidligere omtalte Elapomorphus

gabojiensis fra denne Slægt) hidtil kun repræsenteredes af E. IHumii,

forsynet med en slig pragtfuld Form.

Ligesom Antallet af Hovedets Skjolde hos denne ny Art er

forskjelligt fra det, der findes hos den forudbeskrevne E. assi-

milis, saaledes er heller ikke selve Formen og Omridsene af Ho-

vedet ganske den samme. Vel lober det ogsaa her i Et med

Halsen, men tiltager dog lidt i Brede over Oinene; det er der-

næst ogsaa forholdsviis kjendelig kortere og bredere end hos for-

rige; Siderne mindre steile, og Snuden mere bredt afrundet, saa
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at denne Art, hvad Hovedets Omrids angaaer, særdeles meget

minder ora de amerikanske Elaps-Xrter.

Selve Skjoldene frembyde just ikke noget videre mærke-

ligt. Snudeskjoldet er lidt bredere end hoit og boier sig kun

lidt op paa Oversiden af Hovedet; Internasalskjoldene ere smaa;

Præfrontalskjoldene temmelig store, femkantede. Pandeskjoldet

er forhold sviis kort og bredt og nærmer sig Figuren af en Grund-

fladen fortil vendende Triangel; Isseskjoldene ere store, omtrent

dobbelt saa lange som brede. Som sædvanlig hos denne Slægt

findes der kun et Næseskjold, i hvis forreste Halvdeel det

lille runde Næsebor er anbragt; det er dobbelt saa langt som

bredt og stoder (da der intet Toileskjold flndes) bagtil op til

det forreste Oieskjold, medens det iovrigt grændser til folgende

Skjolde: Snudeskjoldet, Infernasal- og Præfrontalskjoldene samt

det forste og andet Overlæbeskjold. Oienbrynskjoldene ere tem-

melig korte og bagtil kun ubetydeligt bredere end fortil. Der

flndes blot et bageste Oieskjold og 2 Tindingeskjolde, det ene

bag det andet, af hvilke det forreste er længere, men ikke saa

bredt som det bageste. Overlæbeskjoldene ere 6 i Tallet paa

hver Side; det andet og tredie stode op til Oiet, det fjerde og

femte til det forreste Tindingeskjold, dog saaledes at det femte

tillige med sit bageste Hjorne i et lille Stykke grændser til det

bageste Tindingeskjold. Langs Underlæben endelig flndes der

foruden det midterste uparrede Skjold 6 andre Læbeskjolde paa

hver Side, af hvilke det fjerde og femte ere meget storre end

Resten; det forste stoder sammen med det tilsvarende bagved

det uparrede Læbeskjold og skiller saaledes dette fra Hageskjol-

dene, af hvilke der findes to Par. Oinene ere smaa, Pupillen

I Overkjæben tælles 5 smaa Tænder foran den forlængede

furede Tand bagest i Kjæben,

Hovedet gaaer som sædvanligt umærkeligt over i den lange,

tynde Krop, der beholder næsten ganske samme Forlighed gjen-

nem hele sin Længde. Dens Gjennemsnit indeholdes henved to



og fyrretyve Gange i Slangens hele Længde. Halen udgjor om-

trent en Ellevtedeel af Totallængden ; den aftyndes meget kjende-

ligt bagtil, men ender dog endnu stedse med en noget tyk og

stump Spidse.

Skjæilene ere glatte, af sædvanlig Form og uden Spor til

Gruber; langs Kroppen ere de ordnede i 15, ved Roden af Ha-

len i II Rader.

Bugskinnerne, der ere temmelig smalle og ikke boie sig op

paa Kroppens Sider, ere 234 i Tallet; Analskinnen er deelt.

Af Haleskinner findes der 31 Par.

Paa den levende Slange har hele Oversiden lige til Hovedet

en smuk og levende leglsteensrod Farve, som langs Hoiryggen

har et svagt brunligt Anstriig, og nedad Siderne bliver vel no-

get lysere, men tillige klarere og renere. Hovedet er ovenpaa

sortebrunt; dog findes der paa Snuden en lille uregelmæssig Plet

af smudsig brunguul Farve, og bagved Oinene strækker der sig

tvers over Issen et meget bredt citronguult Tverbaand, der ind-

tager den allerslorste Deel af Isse- og Tinding -Skjoldene samt

de bageste Læbeskjolde, og som atter er adskilt fra Kroppens

riide Farve ved et mellemliggende smallere sortebrunt Tver-

baand, der netop streifer den bageste Rand af de ovennævnte

Skjolde. Endelig er hele Bugsiden, fra Hagen lil Halespidsen,

lysguul, dog er Farven ikke ganske reen paa Struben og bliver

bagtil henimod Gattet stedse morkere, mere citronguul. Oiet er

morkt bronzefarvet med sort Oiesteen ; Gabet blegrodt; Tungen

Efter Diiden forsvinder ved Spiritus'ens Indvirkning natur-

ligviis den smukke riide Farve og giver Plads for en bleg rodlig-

brun; men Sidernes klarere og renere Farve skiller sig nu me-

get skarpere fra Midtryggens dunklere end del er Tilfældet, me-

dens Slangen er levende, og langs Ryggen strække sig lige til Hale-

spidsen tre noget morkere Striber, af hvilke især den midterste,

der indtager den midterste Skjælrække er ioinefaldende, skjondt

jeg ikke saae noget til den paa det levende Dvr.



242

Maal;

Hele Længden
0"S575.

Hovedets Længde, maalt som forhen O^jOll.

Hovedets Brede bag Oinerie O"" 007.

Halen 0'".049.

Chersodromus Rhdt. nov. gen.

Streptophoro simillimus, diversus ab eo : uufo præfrontali uvict

scutis ocularibus posiicis nullis vel potius cum scuto supercilim

coalitis scutoque labiali medio scuta mentalia aitingente; squami

carinatis per 17 series dispositis.

Mellem flere interessante og dengang for en stor Deel endnu
ubestrevne Slanger, som afdode Professor Liebmann samlede
paa sin Reise i Mexico og efter sin Hjemkomst skjænkede til det

1844, er dei
Kongelige naturhistoriske Museum
Arter, hver i et Exemplar, der

Tændernes Beskaffenhed og flere andre Charakterer stemme
ganske overeens med den i de samme Dele af Amerika "udbredte

Strepiophorus-S]ægt, men som allerede i det Ydre afvige fra den
derved

: 1) at de kun have et eneste stort og bredt Præfrontal-

skjold
; 2) at Oiebrynskjoldene ikke blot omgive Oinene oventil,

men ogsaa boie sig ned bag ved dem og her ganske fortrænge

eller, som det maaskee snarere bor hedde, smelte sammen med
de bageste Oienskjolde; 3) at der ingen accessoriske Læbeskjolde
findes, saa at det uparrede midterste Underlæbeskjold stodor

umiddelbart op til det forreste Par Hageskjolde, og endelig der-
ved, 4) at Skiælraderne kun ere 17 istedelfor 19 i Tallet.*)

I Bibron een a

. 517) kun

;res Slreptophorus- Arier, nemlig

hos denne Art talt 19 ligesom hos

t Tallet 17 i Erpétologic généiale
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Til disse ydre Charakterer turde der maaskee endnu komme

et indre Særkjende, idet Ganebenene synes at være sammen-

voxede med Vingebenene. Fdetmindste har jeg ikke været istand

til, selv med en stærk Lupe, at opdage noget Spor til en Som,

der kunde angive Grændsen mellem dem, og heller ikke har jeg

bemærket nogen Bevægelighed i det forreste Stykke af det sam-

lede Pterygopalatin-Been. Da jeg imidlertid kun har kunnet

undersoge 2 Exemplarer, hvis Hoveder tilmed ikke vare ganske

ubeskadigede, da fremdeles en slig Sammenvoxning iovrigt ikke,

saavidt mig bekjendt, forekommer hos nogen anden Slange, og

det derfor vilde være paafaldende, om den skulde optræde her,

tor jeg ikke indestaae for, at jeg ikke kan have skuffet mig, og

maa overlade den endelige Afgjorelse til dem, der maatte faae

flere og bedre Exemplarer af disse Slanger til deres Raadighed.

Men selv om del med Tiden skulde vise sig, at en slig Sammen-

voxning af de nævnte Been ikke finder Sted, turde dog vel alle-

rede de ovenforte 4 Særkjendejr være tilstrækkelige til skarpt at

skille de tvende af Liebmann opdagede Slanger fra Streptophorus-

Slægten og til at begrunde Opstillingen af en ny Slægt, for

hvilken jeg foreslaaer iXavnet Chcrsodromus*).

L Chersodromus Liebmanni Rhdt.

In alcoholi asservatus supra ater
,

fascia parietali et margine

supralabiali abrupte flavesccntibus; subtus flavescens^ posteriora versut

hic illic atro adspersus.

Scuta dbdominalia i30. Scutell. subcaud. paria 42.

Hovedet er ubetydelig bredere end Halsen og gaaer temme-

lig umærkeligt over i denne. Snuden er bred og afrundet, og

det temmelig store Næsebor anbragt paa Grændsen af 2 Skjolde;

Snudeskjoldet er lille og lavt; Internasalskjoldene meget smaa,

tilsammen neppe en Fjerdedeel saa store, som det enkelte Præ-

*} Af ;/*V'?»f eller x^Qd
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fronlalskjold, der bagtil sloder op ikke blot til Pande- og Oien-

bryn- Skjoldene, men fremdeles ogsaa til selve Oinene og saa-

ledes adskiller de sidstnævnte Skjolde fra de forreste Oieskjolde;

disse ere som sædvanligt eet i Tallet paa hver Side, de ere

forholdsviis store, og, da der intet Toileskjold Gndes, stode de op

til det bageste Næseskjold. Pandeskjoldet er egentlig en Fem-

kant, hvis fortil vendende Side danner en svag Bue; men paa

Grund af Oienbrynskjoldenes ringe Udvikling ere de mod disse

vendende Sider meget smaa, og da de tillige convergere lidt,

nærmer Skjoldet sig næsten Formen af en Spidsen bagtil vendende

Triangel. Oienbrynskjoldene ere nemlig saa korte, at de, fortil

end ikke ganske kunne dække de forholdsviis temmelig store

Oine, men her i et lille Stykke afloses af det store enkelte Præ-

frontalskjold ; bagtil derimod boie de sig heelt ned om Oiet,

smelte der sammen med de bageste Oienskjolde og stode nedentil

sammen med det 4de og 5te Overlæbeskjold. Af disse sidste

ere der ialt 7, hvoraf det tredie og fjerde grændse op til Oiet;

mellem Isseskjoldene og Overlæbeskjoldene ligger der bagtil tre

Tindingeskjolde, nemlig et forreste og lo bageste, det ene oven-

over det andet; Underlæbeskjoldene endelig ere 8 i Tallet og af

Hageskjolde findes der to Par, af hvilke det forreste stoder umid-

delbart op til det uparrede midterste Læbeskjold.

Legemsformen er ganske den samme som hos Streptophorus-

Slægten. De langstrakt -rhombiske Skjæl mangle hvert Spor til

Gruber og ere ligesom hos den nævnte Slægt forsynede med en

Kjol, der dog er svagere end den der pleier at være, og navnlig

ikke meget ioinefaldende paa Halsen og den forreste Deel af Krop-

pen
; under Lupen viser deres Overflade sig fiint stribet. Langs

Kroppen ere de ordnede i 17 Rader, ved Halens Begyndelse i

10. Bugskinnerne ere 131 i Tallet og naae fortil heelt op til

Hageskjoldene; Analskinnen er udeelt; paa Undersiden af Halen

tælles 42 Par Haleskinner foruden det kegledannede, Spidsen

Skjæl.

Farven er ovenpaa sort, men tvers over Issen strækker sig



et Cpaa den i Spiritus opbevarede SlangeJ guulagtigt Tverbaand,

og den samme Farve have Overlæbeskjoldene. Bugsiden er lige-

ledes guulagtig, dog naaer Rygsidens morke Farve endnu netop

Bugskinnernes Hjorner, og Skinnerne synes derfor ved et flygtigt

Blik lidt smallere end de virkelig ere. Henad mod Gattet og

især under Halen findes nogle sorte Stænk, hvis uregelmæssige

Fordeling synes at tyde paa, at de kun ere Levninger af en mork

Midtstribe eller lignende Tegning, der kan findes hos andre

Individer.

Maal

:

Totallængde 0"',250.

Hovedets Længde (maalt som forhen) 0"',008.

Hovedets Brede over Oinene O'^^OOoV^.

Halens Længde 0'°,131.

2. Chersodromus nigricans (Kr.).'*)

Unicolor^ fuscus.

Hovedet er hos denne Art lidt mere kjendeligt skilt fra

Halsen, end det var Tilfældet hos Ch. Liebtnanni, og Snuden fortil

mindre bredt afrundet og forholdsviis lidt kortere. Dets Skjolde

stemme i alt Væsentligt saa noie med dem hos forrige Art, at

en nærmere Beskrivelse kun vilde blive en Gjentagelse af hvad

der er sagt om hiin. De eneste og hoist uvæsentlige Forskjellig-

heder, der lade sig paavise, ere, at det forreste Oieskjold er

ganske lidt kortere, saa at det her er næsten ligesaa hoit som

langt, medens dette Skjold hos foregaaende Art er kjendeligt

længere end det er hoit, og endelig at de tvende bageste Tin-

f Calamaria nigricans, beholder jeg
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dingeskjolde ere mindre og riiere nærme sig de sædvanlige Skjæls

mere regelmæssige Form.

Ogsaa i Kroppens Form og Skjællenes Beskaffenhed stemmer

den ganske med forrige, men afviger ved sin aldeles forskjellige

Farve, der overalt er reen dyb sortebrun uden noget Spor til

Nakkebaand eller lignende Tegninger.

Bugskinnerne ere 131 i Tallet, Gatskinnen udeelt; 41 Par

Haleskinner.

Maal:

Totallængde O^^^.
Hovedets Længde 0'»,009.

Sammes Brede over Oinene 0",006Vo.

Halens Længde 0"',061.



Om Elaps Macclellaiidi Rhdt.

I den i 185S udgivne ^Catalogue of Colubrine Snakes in

Ihe collection of the British Museum" har Dr. Gu n t h e r (p. 231)

opstillet en formeentlig ny Elaps-Art fra Nepal, E. univirgatuSj

af hvilken han fremdeles ifjor har givet el Par meget smukke

Afbildninger i den Oversigt over Elaps- Slægten , som han har

meddeelt i Proceedings of the Zoological Socielj, Part. XXVII

<1859) p. 79 & seq

Denne Slange er imidlertid ikke nogen ny Art, men er alle-

rede for 16 Aar siden beskrevet af mig i fjerde Bind af Calcutta

Journal of Natural History (Calcutta 1841) p. 532 under Navn

ai Elaps Macclellandi efter et Exemplar, som Dr. J. xM'C I eliand

i Aaret 1843 havde skjænket det herværende Kongelige xMuseum,

og som efter Giverens Sigende var fra Assam. Idet jeg derfor

nu tillader mig at hævde for den det Navn, under hvilket den

forst er blevet beskrevet, skal jeg tillige tilfoie et Par yderligere

Bemærkninger om den.

Dr. Giinther har beskrevet tvende Varieteter af sin Elaps

univirgatus; fælles for begge er det ovenpaa sorte, bagved Oinene

med et hvidt Tverbaand prydede Hoved, den brunrode Farve paa

hele Oversiden af Legemet, og endelig en meget smal sort Stribe

eller Streg, som fra Nakken strækker sig lige til Halespidsen

langs den midterste Skjælrække. Forskjcllen mellem dem bestaaer

i, at de sorte Tverbaand, hvormed den guulaglige Bugside er

forsynet, hos den ene ikke udbrede sig udover denne, medens

de hos den anden strække sig opad Kroppens Sider gjennem 4

Skjælrader og saaledes giver denne Deel af Legemet Udseendet

af at være forsynet med en Række langstrakt fiirkantede sorte

Tverpletter, af hvilke endog de 2 til 3 bageste paa Kroppen og

alle Halens uddanne sig til fuldstændige Ringe.



Det er med denne sidste Farvevarietet, at del Exemplar^

|)aa fivilkot jeg i sin Tid opstillede Arten, har den storste Lig-

hed; dog er den smalle Længdestribe, der netop har givet An-

ledning til del Navn, som Dr. Giinther har valgt for denne Art,

her forstorsledelen forsvunden, og kun hist og her er

snart et enkelt, snart flere Skjæl efter hinanden i Midtliniens

Skjælrække forsynede med en lille sort Prik eller Streg. Men
medens der saaledes hos dette Individ kun er Spor tilbage af

den andre Exemplarer udmærkende Længdestribe, er derimod

Udviklingen af Bugens sorte Tverbaand gaaet endnu et Skridt

videre end hos Dr. Gunthers anden Varietet; idet hele Legemet

fra Halsen til Halespidsen er omgivet af fuldstændige, omtrent

en Linie brede sorte Ringe, som sædvanlig ere en Tomme fjer-

nede fra hinanden, men dog hist og her staae noget tættere.

Kun meget enkelte Steder er der smaa Uregelmæssigheder i denne

Tegning, idet Ringene ikke ere fuldt sluttede, men det er da ikke

paa Ryggen (saaledes som paa det i British Museum opbevarede

Exemplar), men tvertimod under Bugen at de ere afbrudte. I

Mellemrummene mellem to og to Ringe findes der dernæst langs

Midten af Bugen fiirkanlede, dog sjelden synderlig regelmæssige,

gjennem to til tre Bugskinner sig udbredende sorte Pletter, der

imidlertid intetsteds vise nogen Tilboielighed til at uddanne sig

til Tverbaand eller Ringe, og som endog aldrig have hele Bugens
Brede. Om disse med Ringene vexlende sorte Pletter langs Bug-
siden ogsaa findes paa det af Dr. Giinther beskrevne med Halv-
ringe forsynede Exemplar, kan ikke sees af hans Beskrivelse, og

den iiivrigt saa tilfredsstillende Afbildning giver i den Henseende
heller ikke nogen Oplysning, da den ikke viser noget Stykke af

Bugsiden. Men at de virkelig tilhore Arten og ikke ere en

individuel Særegenhed, derfor taler allerede hans Afbildning af

den forste Varietet, hos hvilken Bugens Pletter ikke strække sig

baandformigen op paa Siderne af Kroppen ; thi her staae de sorte

Bugpletler langt tættere end Halvringene paa den anden Varietet;

og det bekræftes fremdeles ved et andet Exemplar af denne Slange



i det Kgl. naturh. Museum fra Omegnen af Dorjiling, del be-

kjendte engelske Sanatarium i Sikkim (mellem Nepal og Bholan),

som er skjænkel af Hr. W. Westermann jun. Aaret efter at

dette havde erholdt det forste Exempiar fra Dr. J. M'Clelland.

Dette Exempiar*) er netop en Mellemform mellem de tvende af

Halvringe som hos den forste af disse, men Halen derimod om-
givet af 3 fuldstændige Ringe ligesom hos den sidste, og paa

dette ere Bugens Pletter vel temmelig uregelmæssige og flyde

Steder i hinai tillige saa tæt stillede,

oiensynligen svare saavel til Ringene som til de med disse vex-

lende Bugpletter hos det Exempiar, der laa.til Grund for min

De fire Exemplarer af denne Slange i det Kongelige natur-

historiske Museum og i British Museum frembyde saaledes en

fuldstændig Række af Overgange, hvis yderste modsatte Led dan-

nes af det af mig forst beskrevne Exempiar, der var opgivet at

være fra Assam, og af det, hvilket Dr. Giinther beskriver som

sin forste Varietet, og der kan saaledes næppe længere være

Tale om at opstille tvende skarpt fra hinanden sondrede Varie-

teter. Allerede denne Omstændighed gjor det mindre sandsyn-

ligt, at den iovrigt i og for sig jo slet ikke uantagelige Formod-

ning skulde holde Slik, som Dr. Giinlher har udtalt i Proceedings

of the Zoologicai Society for 1859 (p. 83), nemlig at Forskjellen

i Tegningen hos hans tvende Varieteter skulde være en Kjons-

forskjel; og dette er i Virkeligheden heller ikke Tilfældet. Jeg

har nemlig anatomisk undersogt begge de tvende i det Kongelige

naturhistoriske Musænm opbevarede Exemplarer, og fundet, at

begge, den ringede ligesaavel som den uden Ringe



paa Kroppen, ere drægtige Hunner, de

henved en Tommes Længde i sig.

fig. 3-5. Hovedet af Samme 2 Gange fors'^orfet, ovenfra,

fra Siden.

fig. 6. Elapomorphus lepidus Rhdt. Hovedel seet ovenfn

fig. 7-9. Hovedet af Samme, 2 Gange forslorret, ovenfra
,

fra Siden,

fig. 10. Chersodromus Liebmanni Rhdt., Hovedel ovenfra, i n.

fig. 11. Hovedet af Samme 2 Gange forslorret.



Mælketandsættet hos Remmesælen, Svartsiden og

Ffordsælen (Phoca harbata o. Fair., Ph. grmlandica

o. Fabr., og Ph. Mspida Schreb.)^ Og \ Anledning deraf

nogle Bemærkninger om Tandsystemet hos to fossile

Slægter {Hyænodon og Pterodon).

(Meddelt i M6det d. 19de December 1860.)

(Hertil Tavle V).

Enhver fornyet Undersogelse af Tænderne hos nyfodte Sæler

«ynes at sætte det mere og mere udenfor al Tvivl, at Mælke-

Tænderne i Reglen ere forsvundne hos disse Dyr inden Fodse-

len, saa at det senere Tandsæt allerede ved denne har naaet en

saa fuldstændig Udvikling, at det kan gjore Tjeneste, saasnart en

saadan maatte fordres, hvilkel vel hos de fleste Arter vil blive

Tilfældet, inden Ungerne ere faa Uger gamle. ') Hvorvidt imidlertid

Kgl. Norske Videnskab. Selskabs Skrift. I«. S. 198. Kbhvn. 1788). Vore

Kundskaber om Varigheden af dette Forhold hos Sælerne ere desværre

lig fremskynde .Dller udtrække Diening.ens Afslutning, os fcmn lidet be-

kjendte; imidleitid kunne V dog af foreiiggende laguagelse r let skjonne.

^et af de væs enligere Momenter i de nne Hens eden

len Dvale ell er Dos, som en stor Mængde af 1 syd-

lige off nordlige : Og unde,r hvilken Ungerne i 1teg-

len Dvaletilstand som ogsaa findes hos andre 1lavdyr f. Ex.

Hvsilrossen og t ildels Havodderen, og hvori seIv Luffegjæssene - Ap-

ten.odytes og Beslægtede - synes at d ehage.
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de forskjellige Former nogenlunde holde Skridt med hinanden i

Henseende til Tiden, da det forste Tandsæt forsvinder, og hvor-

vidt Formlen for dette Tandsæt er nogenlunde ens for dem alle,

o. s. fr., derom vide vi endnu saagodtsom intet. Skulde vi slutte

fra de faa hidtil bekjendlgjorte Iagttagelser, maatte man snarest

antage en storre Uoverensstemmelse at herske i disse Henseender;

men det raaa herved ikke forglemmes, at Tandskiftet delvis kunde

have fundet Sted, endog uden at efterlade sig noget Spor, hos

de Individer, hvis Undersogelse havde frembudt det ringere Antal af

sin Grund heri. Iagttagelser over disse Forhold hore derfor til

dem, til hvilke Videnskaben har en foleiig Trang, og navnlig

naar de angaae Tandskiftet hos de egentlige Sæler (Phoca), da

der for disses Vedkommende neppe findes nogen Fremstilling af

det forste Tandsæt, medens LufTesælernes (Otaria) Mælketands-

forhold gjentagne Gange har været iagttaget.

Som et Bidrag til detle Savns Afhjælpning skulle derfor de

folgende Bemærkninger tjene, idet de ville skildre Mælketandsættet

hos Remmesælen efter Hovedet af en Unge, i hvilken det endnu

synes at være fuldstændigt tilstæde ved Siden af det senere Tand-

sæt, og hermed sammenligne de tilsvarende Tandsæt hos Unger

af Svartsiden og Fjordsælm paa omtrent samme Udviklingstrin.

Alderen af det Dyr, hvorfra Hovedet af Remmesælen hidro-

rer, kan jeg ikke bestemt angive; men hvis dette ikke er af en

allerede fodt Unge, er det dog under alle Omstændigheder af en

Unge, der neppe kan være mange Dage fra Fodselen. Det er for

flere Aar siden udtaget af et slet udstoppet Skind, som i læn-

gere Tid havde været i Museet og som upaatvivlelig var fra

Gronland.

Paa den hoire Side saavel af Underkjæben som Overkjæben

har jeg ved Borttagning af Tandkjod og Benmasse blottet baade

Mælketænderne og de derunder eller derover liggende blivende

Tænder, saaledes at man let seer det Punkt af Forsvinden og af
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Frembrud, hvorpaa begge Sættene noiagtigen befandt sig, da Dy-

ret dræbles. Omridsfigurene A og B Tab. V ville gjengive det

Væsentlige deraf i naturlig Storrelse.

I Underkjæben B vil man see tre noget butte Tandspidser

(m', m", m ",) i Færd med al gjennerabrjde Tandkjodet eller

tildels brudte igjennem dette; de vise sig at være tre Iverodede

Kindlænder, men dog stedse noget bagved disses midterste

Flig. Kronerne ere meget sammentrykte og uden Bispidser,

næppe halv saa hoie som Rodderne ere lange; disse, der ere

tynde, trinde og meget stærkt skrævende, have været fuldstændi-

gen udviklede og forneden lukkede, men hvor Kronerne af de

indenfor og nedenfor siddende Kindtænder ere komne i for nær

Berorelse med dem, have disse bortædt (resorberet) en slorre elier

mindre Del af dem. Dette er navnlig Tilfældet med den indre

Side af den forreste Rod af den ftirste af disse Mælketænder

og med næsten hele den fbrreste Rod af den bagerste af dem.

Hverken over den forreste (m. 1,) eller den bagerste (m. 5,) af de

virkelige Kindtænder sees der Spor af nogen Mælketand, og de

Tandspidser,, der paa disse Steder erkjendes igjennem Tandkjo-

det, tilhore kun det senere Sæt. Samtlige Kindtænder af dette

have ikke allene deres Kroner fuldstændigt udviklede, men be-

gynde ogsaa at sammensnore sig til Roddannelse, dog er denne

kun meget lidet fremskredet, undtagen hos den forreste, hvis hule

Rod allerede er ligelang med Kronens Hoide.

Foran disse tre tverodede Mælketænder sees endnu tre an-

dre med enkelte Rodder, nemlig en middelstor (c'j 4""" lang,

foran og udenfor Hjornetandens Spids, = Mæl k ebjo rn et an-

den; en anden, kun halv saa stor, 2""", foran og udenfor den

ydre Skjæretands Krone, = ydre Mælkes kjæretand (i'),

og en Iredie, endnu langt mindre, i samme Stilling til den indre

eller mellemste Skjæretand = indre Mælk eskj æretan d (i")

Baade Skjæretænderne og Hjornelænderne ere meget mere frem-

skredne i deres Roddannelse end Kindtænderne.
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I Overkjæben A. ere Tænderne i en tilsvarende Udvikling^

men her iagttages bestemt fire Mælkekindtænder (m', m",

m'", m"") siddende under eller imellem de fem Kindtænder

(m. 1, m. 2, m. 3, m. 4, m. 5). Tre Spidser af saadanne

findes nemlig under anden, tredie og fjerde Kindtand, dog

ligesom i Underkjæben noget bagved disses midterste Spids;

kun den midterste af dem har endnu Spor af sine to Rodder,

medens baade den foransiddende og efterfolgende har mistet

disse ved Resorption. Bagved disse tre Spidser, imellem fjerde

og femte Kindtand, sidder en fjerde Mælkekindtand (m""),

med lange smalle fuldstændige Rodder og med fuldstændig Krone,

eftersom ingen Tand af det nye Sæt sidder over den eller saa

af den,

Det lor antages, at de tre foransiddende Mælkekindtænder væsen-

ligcn have havt samme Form, forend de indenfra og ovenfra blevr

angrebne af de nye Tænders virksomme Omgivelser.

Hverken ved forste eller femte Kindtand er noget Spor af

en Mælketand at finde. Det maa bemærkes, at femte Kindtand er

fjernet noget fra fjerde — hvorved den indre Mælketand faaer deti

fornodne Plads — og at et lignende Mellemrum, om end langtfra

ikke saa stort, ogsaa sees imellem femte og fjerde Kindtand i

Underkjæben. Foruden disse fire Mælkekindtænder sees endnu fire

andre meget smaae og uanseelige Tænder foran dem, nemlig den

iiverste Spids af en Mælk eh jo r n eta n d (c) i lige Hoide med
Spidsen af Hjornelanden, og lignende Spidser af tre Mælke-
skjæretænder (i', i", i'"), men kun i neppe erkjendelige Spid-

ser, saa nær ere de nemlig ved at forsvinde. Kindtænderne

have, ligesom i Underkjæben, baade sluttet deres Kronedannelser og

begyndt paa Roddannelsen, men mindst fremskreden heri var den

indre Kindtand, der ogsaa var mindre end de andre, og mest

fremskreden den forste; i en lignende Udvikling ere ogsaa

Hjornetænderne og Skjæretænderne,

Ret betegnende forekommer det mig at være, at overalt i

Tandkjiidet Spidserne af det senere Sæt Tænder allerede ligge
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næsten i selvsamme Hoide som Mælkelændernes Spidser og at ingen

af disse har mere end netop naaet igjer.nem Tandkjodets Over-

flade, saa at det bliver umiskjendeligt, at ingen af Mælketæn-

derne kan være bestemt til at træde i egenlig Function hin

indre eller fjerde Mælkekindtand maaskee undtagen, som tydelig

rager mere frem end de andre og med velbevarede Rodder sid-

der meget fast i Kjæberanden.

Efter dette Individuum vilde altsaa de egenlige Sælers, navn-

lyde:

3-3 1-11 3-Kn-3+ (l)

f
med Remmeswlens Mælketandformel seer

jeg mig heldigvis istand til endnu at kunne meddele ogsaa

Svartsidens (Phoca gronlandica) og Fjordsælens (Phoca hispida),

da Hoveder af meget smaae, vistnok ufodte, maaskee endogsaa

flere Uger fra Fodselen fjernede Individer findes i Universitetels

physiologisk- anatomiske Samlinger, rigtignok kun eet Hoved af

hver af disse Arter. Med Bestyreren, min Collega, Etatsraad

Eschrichts Indvilligelse har jeg opblodl Tandkjodet hos begge,

og derved uden Vanskelighed overbevist mig om, at del fiirste

Tandsæt beslaaer af sex smaa Mælkeskjærelænder i Overkjæben og

fire i Underkjæben, af to Mælkchjcirnelænder i hver Kjæbe samt

ligeledes baade i Over- og Underkjæben af sex Mælkekindtænder,

tre paa hver Side. Med Hensyn til disse Mælkelænders Stilling

til Tænderne af del senere Sæl gjcntager sig ogsaa hos disse to

Arter det samme Forhold som hos Renimesælen, og navnlig staae

de tre Mælkekindtænder ikke over de tre torste Kindlænder, men

over de tre mellemste og ligeledes lidt bagved deres Midtspids.

Saaledes bliver ogsaa her ingen Mælkekindtand at finde over

forste Kindtand, ligesaalidt som over femte. Derimod savnedes

hos begge Arterne hin fjerde Mælkekindtand, der hos Remme-

sælens Foster var indfæslet imellem fjerde og femte Kindtand,
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og begge disse Tænder sluttede sig ogsaa

efterlade noget Mellemrum.

Hvad Formen angik, da frembode de sin

og Hjornetænder intet mærkeligt, kun vare de i begge Hoveder

tilstede i deres hele Længde, da intet var bortædt af dem ved det

yngre Sæts Fremtræden. Mælkekindlænderne vare Iverodede og

Rodderne temmelig vidtskrævende; deres Kroner vare meget simple

og stærkt sammentrykte, Fjordsælens i Overkjæben svagt delte i

to Lapper, hvoraf den bagerste var den mindste, Underkjæbens

to forreste have neppe Spor til Lapper, men den bagerste er

tydelig trelappet; Svartsidens ere i Underkjæben alle tre uden

Lapper, i Overkjæben alle tre med kegleformede, butte, smaa

Kroner og med Rodder, der ere meget mindre spærrede end

Underkjæbens.*) Smign. Fig. C og D.

Tandformlerne for de to Tandsæt hos Svartsiden og Fjord-

3-3
lasænet:

2-2' 1-r 3^"

for det sene re Sæt:
3-3 1-1
2=2' -rn' 5^'

Det er vistnok e t meget heldigt Træf, at M Hl,ctandsættet

var saa fuldstændigt tiIstæde hos a Ile tre Arter, uclen at nogen-

somhelst Tand synes at mangle alde;les, og dog tillige det senere

Sæts Tænde r med der.es Kroner fu Idt udviklede. Det synes saa

meget mere usædvanligt, som ma n tidligere ikke engang del-

vis har kurH.el angive Tandformlen for det forste Sæt Tænder

hos nogen 1Sæl af Phocagruppen. Det er idetmind ste ikke lyk-

kedes mig ait finde an.ire Angivelser om Mælketænc

.e no.et normere om Klapmyds.

kdtc, skal jeg kun her bemærke

at see en enkelt, nyfoTtTller .Tfod

Icrnes Stilling

•) Uden at kunne angi.

foregaae omtrent paa

kun havt Leilighed til

Sæl o<T Mælketændern

;ns iCyslophora

rmers. Jeg har

t Unge af denne

gelse af Mælke-
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og Form hos Phoca^ end dem, som Prof. Dr. Giebel i sin Mo-

nographie af denne Slægt i Ersch og Grubers Encyclopædie

anforer for Phoca vilulina og Cystophora (S. 289 og Noten samt

S. 290), og disse angaae for det fcirsle kun Kindtænderne, om

hvis Antal de iiJvrigt udtrykke sig ubestemt, og dernæst have

de slet intet med Mælkekindtænder at gjore, da de brugte

Udtryk om dem lydeligen bevise, at Forfatteren har antaget de

Tænder, hvormed aldeles unge Dyr af disse Arter vare forsy-

nede, forat være Mælketænder*), saaledcs som det jo rigtignok i

Reglen er Tilfældet hos Pattedyrene, men som her ikke holder

Slik. Seer man derfor bort fra de nævnte Angivelser, turde Litteratu-

ren maaskee ingen andre have at frembyde. Hverken Nilsson eller

Blainvilie havde kunnet finde mindste Spor af forste Tandsæt

hos PAoca**), hvorimod begge paa Ordenens modsatte Side hos Slæg-

ten Otaria paaviste Mælkeskjæretænderne og Sidstnævnte tillige

Mælkehjornelænderne og tre Mælkekindtænder.*«*) Af Owens Ud-

iryk i Odontographien S. 506 seer man, at ogsaa denne Forfatter

mener, at tre Mælkekindlænder have været iagttagne hos nogle

Phocaceer, men han omtaler hverken af hvem de ere iagttagne

havde: Suivant Tåge,

I Dans les Phoques å ore

eerlain, qua dans ces Phoques il n'y a, pendant u

qnes et tres espacées; une canine bien plus gréie et 1



258

eller hos hvilke Former. Professor Lilljeborg fra Upsala, som

iaar har leveret et Bidrag i samme Retning som nærværende Med-

delelse (Upsala. Kgl. Velenstaps- Societetets Årsskrift. 1. Hæfte)

og ved Naturforskermodet her gav et Uddrag af sine Iagttagelser,

har heller ikke hos den ny fod te Unge af Ilalkhoerus grypus

fundet ringeste Spor af et forudgaaet Tandskifte, idet Ungen alle-

rede da havde Tænderne af sidste Sæt aldeles fremtraadte; der-

imod har han skildret Mælketandsættet efter en Orarta-Unge {O.

pusilla Thunberg) i Upsala- Samlingen og dettes Formel vilde

derefter blive
l^l^l) ,

j^i,
|;^^ , hvilket var Aarsag til hans

Formodning, at Owens Angivelse af, at tre Mælkekindtænder i

hver Kjæbe vare iagttagne, turde være mindre rigtig. Oplysning

om, hvilket af disse Talforhold i Mælkekindtænderne der var del

rigtigere eller dog det sædvanligere, havde jeg haabet at faae

af en O/ona-Unge, som Universitetsmuseet netop iaar har været

saa heldigt at erholde fra Hr. Dr.F. Muller, Bestyreren af den

botaniske Have i Melbourne, men dennes Kranium har af Mælke-

tandsystemet kun Mælkehjornetændernc tilbage samt en Rest af en

Mælkekindtand paa hver Side af Kjæberne, nemlig af den, der

slotler sig til den anden Kindtand ; Kraniet kan allsaa i de svævende

Tandsporgsmaal ikke tjene til at bekræfte andet, end at Tand-

skiftet gaaer for sig efter den af Blainville for Otaria angivne

Orden, nemlig: forst udfalde Skjæretænderne, saa Kindtænderne og

tilsidst Hjornetænderne, en Orden, som ogsaa synes at stemme med

Lilljeborgs Iagttagelser. Alligevel vilde jeg dog ligeoverfor

Blainville s Iagttagelser — hvilke min Collega i Upsala rau-

cller maaskee — , og

ligeoverfor det i det Foregaaende paavislc Antal af mindst tre

Mælkekindtænder hos tre Arter af P/ioca-Slægten, ikke være syn-

derlig tilboiclig til at antage, at nogen Sæl havde færre end tre

saadanne i hver Kjæbe, man turde maaskcc lilfoie: mindst en

Sæl
,

der som Otarien har sex Kindtænder isledetfor det sæd-

vanligere Antal af fem. Det forefundne ringere Antal fortjener
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imidlertid al Opmærksomhed, da det, saafremt et partielt Tandskifte

ikke allerede var aldeles fuldfort for den ene Tands Vedkom-

mende, vilde antyde, at Tandformlen vexlede saavel ved 'ind-

skrænkning som ved Udvidning, saaledes som jo unægtelig Remme-

sælens fjerde Mælketand paa begge Sider afOverkjæben robede.

Til denne fjerde Mælkekindtand hos Remmesælen (Fig. A. m"")

ville vi nu et Oieblik vende vor Opmærksomhed. Uagtet denne

Tand var fuldstændig udviklet paa begge Sider og indtog samme

Plads i disse, have vi dog seet, at der hos de to andre Arter

af Phoca ikke var noget Spor af den; den forekommer saaledes

ikke hos alle egen tlige Sæl er, og det kan være, atdenikke

engang forekommer hos alle Re m m e s æle r, ligesom den jo

heller ikke i det undersogte Exemplar havde nogen tilsvarende Tand

i Underkjæben, medens der unægtelig sammesteds fandtes et Gab

imellem inderste og næstinderstc Kindtand, som om Pladsen var

forbeholdt en saadan tilsvarende Tand. Derfor vil dog denne

Tands Tilstedeværelse i flere eller færre Tilfælde, ja selv om det

kun var i ganske enkelte, ikke være uden en egen Betydning.

En ikke regelbunden Optræden af et Organ eller et Forhold paa

eet Sted tjener ofte til at oplyse en lignende Uregelbundenhcd

paa et andet Sted og kaster derhos ogsaa ofte Lys paa hvad der

paa et tredie Sted helt uventet synes at være fuldkommen regel-

ret. Maaskee kunde dette ogsaa blive Tilfældet her med denne

extraordinære Forekomst. At Tanden horer Mælketandsystemel

til, har Form, Storrelse og Udviklingstid tilfælleds med dettes

ovrige Tænder, kan aldeles ikke betvivles; ligesaalidt kan det

drages i Tvivl paa Grund af hele Tandens Udvikling, Plads og

Stilling li! de senere Tænder, at ligesom disse hidtil have skaa-

net den, saaledes ville de ogsaa endnu en meget lang Tid skaane

den for at fortrænges; i Kindtandrækken vil der altsaa hos

det mindre eller mere udvoxne Dyr fremtræde en ovcrtallig me-

get lille Tand paa et bestemt Sted imellem de stiirre Tænder,

nemlig der, hvor ellers de Tænder, der have Forgængere i Mælke-

17»
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tandsystemet, de saakaldte „præmoJares^^, stode til dem, deringen

saadanne Forgængere have, ,,molares^. Iblandt de A'ariationer,

som de udvoxne Sælers Tandsystem i Henseende til Antallet

unægtelig frembyder noget hyppigere end andre Pattedyrformers,

findes ogsaa undertiden den, at foran den inderste Kindtand,

altsaa imellem fjerde og femte, en ganske lille Tand er bleven

indskudt, og navnlig hedder det hos Prof. LiUjeborg om Ea-

lirhoerun gnjpus (Fabr.) at han „någon gang t. o. m. observerat

en sådan mellan den 4de och 5te Kindtanden i ofverkaken", alt-

saa noiagtig hvor min her beskrevne og aftegnede Tand har sin

Plads*). — Deraf forekommer det mig mere end sandsynligt, ja

aldeles visl, at hos saadanne voxne Individer havde det Over-

talligc og Uregelmæssige aliene sin Grund i, at en lilsva-

lem det senere Sæts og igjennem den storsle Del af

Livet forbleven der.

Jeg bchover vist ikke at tilfiiie, at det kun er denne i selve

Kindtandrækken indskudte Hlle Tand, som jeg tillægger en saadan

Oprindelse, og derimod ikke hin bagved de sædvanlige fem

Kindtænder hos mange Sæler, især hos Phoca gronlandica**} og

) Efler Naturforskeimodet i Jnli d. A. havde j

denne min iipsalensiske Collega det her hesh

Remmesælen og at gjore ham opmærksom
j

liede da ogsaa den Jlening, at den af ham

) Hos Phoca grmlandica angiver O. Fabrici
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HaHchoerus grypus*) oftere optrædende mindre Tand; thi denne

er vistnok en Tand af sidste Tandsæt og tor hos de egentlige

Sæler nærmest ansees for at modsvare den sjette Kindtand, der

regelmæssig findes hos Luffesælerne (Otaria) og som altsaa hos

de ovrige Sæler kunde tænkes som normalt hæmmet i Udvik-

lingen.

Hvor ofte eller hvor sjælden denne efter min iMening fra Mælke-

tandsættet indskudte Tand forekommer hos H. gnjpus, mangler

jeg Data til nærmere at bestemme, da vore Samlinger ikke ere

synderlig rige paa Kranier af dette Dyr, men med Hensyn til

Plioca barbata kan jeg ikke undlade at gjorc opmærksom paa, at

uagtet den lille Tand selv ikke blev gjenfunden paa sex udvoxne

eller ældre Cranier, manglede dog ingen af dem det Gab imel-

lem fjerde og femte Kindtand, hvori den vilde have havt sin

Plads, havde den været tilstæde, og i flere af dem havde Kjæbe-

randen der et grubet Udseende, som om en Tandhules Vægge

vare blevne resorberede; ogsaa raaa jeg tilfoie, at man seer delte

Gab vel fremstillet paa den af O. Fabricius givne Figur af

Kraniet. (Naturhistorisk Selskabs Skrifter. I. 2. pi. XHI. f. 3.)

I Anledning af den ovennævnte Mælketands Forbliven i

Række med det senere Sæts Tænder, idetmindste igjennem en

vis Tid af Livet, griber jeg Leiligheden til at minde om de til

Rovdyrordenen horende men fra alle ovrige Rovdyr i Tandsyste-

mets Sammensætning saa aldeles afvigende fossile Slægter Plerodon

Laher og Tlyænodon Blainv. Hvad der gjor dem saa tremmede for

fundet flere end fem (1. c. S. 122). Af de tre i Universite

Side af Oveikjæben.

*) Hos Cyslophora orisMa iFa.r., nævner
0^^^^|^|^j';^;'J \.^

hyppigere er en saadan iagtta-et hos HaHchoerus grypus

sammenlignebl.a. Iagttagelsen af J. Ha llgrimsson, Kr

skrift, ir. S. 95, og af J. Reinhardt jun. sammesteds IV. ,
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have de nærmeste Overensstemmelser, er just det, at der i deres

lange og af syv Tænder bestaaende Kindtandrække synes at være

oplaget et lille Partie af et Mælketandsystem; man vilde navnligen,

for at tageExempel fra en vis bestemt Del af Tandsystemet, kunne

sige, at i Underkjæben vilde de fire forste af disse syv Tænder

som Præmolares og den sidste som Rovtand danne tilsammen et

Tandsæt, der i alt Væsenligt gjentog Hyænefamiliens Typus, medens

Tandsættet i dets Helhed blev aldeles uforeneligt hermed idet der

imellem fjerde Kindtand og Rovtanden var blevet indskudt to meget

mindre Tænder, af hvilke den indre baade har Rovlands Form

og specielt gjengiver den bagved siddende syvende Tand i for-

mindsket Maaleslok, paa samme Maade som en Mælkerovtand altid

sidder forud for sin Rovtand og gjengiver denne i Miniatur. Det

nævnte Indtryk gjiire derhos disse Dyrs Kjæber, baade naar man
tager Hensyn til Tændernes Storrelse indbyrdes i Rækken og til

de enkelte Tænders Form. Hos intet andet Rovdyr bliver den

igjennem præmolares udviklede Formrække saaledes afbrudt og

paa intet andet Rovdyr gjentager sig Rovtandens Form i flere paa

hinanden folgende storre og mindre Tænder, og heller ikke kan

der paa nogetsomhelst Rovdyr vises endog den lempeligste Ana-
logie lil, at i tre saakaldte ægte motares ^ eller i tre inderste
Tænder af en saa lang Tandrække, det Sammentrykte, Skjærende

ogRovdjrbetegnende tiltager stedse mere indad, saa at den in-
derste af disse tre Tænder endog bliver den storstc
og mest udprægede Rovtand. Saaledes er det idelmindste i

disse fossile Slægters Underkjæber, der ere de bedste og fuldstæn-

digst bevarede. — I disse Henseender danne de nævnte Slægter

saa skarpe Afvigelser fra de (ivrige fVor-Familier, at man har

' dem {Hyænodoi
Ligheden imellem Hyænodontinernes Tandrække og

mindelig Rovdyrtandrække, i hvilken Tandskiftet ikke var bl

fuldstændigen afsluUet og hvori enkelte Mælkekindtænder
blevne tilbage, har visselig ikke undgaact enkelte Aaturforsk
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Opmærksomhed, og man har sogt at modbevise en i denne Ret-

ning gaaende Opfattelse ved den Kjendsgjerning, at ingen Tand-

spirer til det senere Sæt ere at finde under de Tænder, der

skulde være Levninger af det tidligere Sæt. Af den foranstaaende

Skildring af det forefundne Forhold hos P/toca barbata vil det imid-

lertid let sees, at saafremt det senere Sæts Tænder ikke siulle

dere Gab imellem fjerde og femte Kindtand, ville mindre Tænder

af forste Sæt kunne indtage og beholde deres Plads der, og

det uden at kunne have Tandkim til det senere Sæt under sig

(eller over sig). Jeg skal hertil endnu bemærke, at ligesom Ind-

trykket af, at hos disse Slægter nogen Blanding af de to Tandsæt

finder Sted, paa den ene Side ikke lader sig aldeles afvise ved

hint negative Forhold (Tandspirernes Mangel), saaledes (jencr paa

den anden Side og det uden Hensyn til Formen og Storreisen

netop hine mindre Tænders eiendomraeligen indeklemte Stil-

ling og deres Slid i Forhold til de omgivende storrc

og friskere Tænder, til at styrke en saadau Mistanke. Etter

at jeg hos Hr. Professor Paul Ger vais i Montpellier havde kunnet

tage et Par Underkjæber af denne mærkværdige Gruppe i noiero

Oiesyn, turde jeg endnu ikke erklære en saadan Tydning af

Tandformlen forat mangle enhver Grund, og jeg har derfor ved

denne Leilighed ikke villet undlade paany at bringe disse afvi-

gende Dyreformer i Erindring. De fordre tilvisse at blive sete fra

alle Sider, liirend de kunne erholde en blivende Plads i vort

System og de have saamegen storre Jnlcresse, som de nu ere

fundne i saamange Exemplarer og paa saamange Localitctcr, at

enhver Tanke om, at det kunde være tilfældig trufne abnorme



\. Overkjæben » af Remmesælen ^Phoca barbata-) med Mælketænder

B. Undeikjæben j og det seneve Sæt Tænder. A' B': sete forfra.

\*. De indre Kindtænder af en ældre Pftoca barbata, for at vise det regel-

mæssig forekommende Gab imellem fjerde og fenite Kindtand.

Z. Overkjæben i af Svartsiden {Phoca gronlandica) med Tænderne

[). Underkjæben i baade af Mælkesættet og af det senere Sæt.

Bogstaverne belegne i alle fire Figurer det Samme, nemlig i, i Fortæn-

ne, i', i' Mælkcforlænder, c, c Hjornetænder, c', c' Mælkehjornetænder,

m Kindtænder, m', m' Mælkekindtænder.

?. Underkjæben af Hyænodon leptorhynchus i Contour; af de tilfoiede

Tal over og under Talrækken angiver den overste Række den sædvan-

lige Tydning, den nedre Række antyder derimod det i Texten reisle

Sporgsmaal om der ikke muligen imellem fjerde og femte Kindtand

er bleven indskudt noget Overtalligt, som det i Overkjæben af Phoca

barbata (Fig. A. m'"0 Forefundne.

i Mangel deraf Bronns (og ROmers) Lelbæa geognostica, B. 1. tab.

LXII. Hos Gervais og Bronn vil man finde rigelig Henvisning til de

oprindelige enkelte Iagttagelser og Beskrivelser.



Brev fra Linné lil Prof. Chr. Friis RottbOll

Summa cum voliiplatc excepi lilleras Tuas cum Programmate.

Lætor animitus qiiod novura sidus Botanices in Dania per Te

exortuni sit, quod nobis multum lucis afferat.

Programma Tuum certe perplacuit, quod mire excilat lederes in

Cum Contortarum familia multum laborasti; Si vixero in proximam

æstatem non inlerraittam attentissime examinare hos flores,

certe difficillimos, et dein ad hos respondebo. Stapeliæ

flores non vidi ab eo tempore, qvo Hortum cliffortianum

Papaveris nudicaubs semina, qvaravis in horlo vigeat, non habeo,

nec soliti sumus ea colligere, cum scrat se ipsum. Si sci-

vissem quod ea exoptares, ante mensem, habuisses copio-

Nullum e Tuis desid eratis Ci/peris habemus in horto ; si reperiam

specimen in duplo inter raeas siccas, certo habebis, sed

tionum terminus cessal,

Quæso des mihi aliquot semina Sibtorpiæ africanæ, pro horto
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D. Koenig misit plantam, quam voluit Frisiara dici a Tuo ccle-

berrimo nomine, sed non potui ex ea novum genus condere,

cum salis persvasus sim
,

qvod sit Species genuina Thesii.

Vix ullus fuit lam ingeniosus et acutus lector plantarum,

quam D. Kænig, quæso succurras ei luis commendationibus

ne pereat egregius juvenis meliori Fortuna dignissimus.

Pro Sibthorpiæ serainibus reddo inclusa, qvæ screnda in olla,

locanda in terra prægnante s. ventre eqvino.

Acta Soc. Danicæ numquam vidi, nec umquara fuere Upsaliæ;

inqviram num visa sint Ilolmiæ, qvod dubito, cum nullus

de iis locutus sit; an contineat quidquara in Historia na-

turali

Ter vale.

Upsaliæ 1771 Octobr. 26.

CAItsaa kjendte Linné ikke i Aaret 1771 de dengang udkomne

10 forste Bind af det Kjobenhavnske Videnskabs-Selskabs Skrif-

ter, og om disse end kun indeholde faa naturhistoriske Afhand-

linger, — tvende afStrora om norske Annelider, Krebsdyr og

Bloddyr, en af Gunnerus om andre Sodyr , samt en af Rott-

boll om rare islandske og gronlandske Planter — dog, vel al

erindre, Afhandlinger, der vilde have en særlig Interesse for L i n n é,

saa er delte Ubekjendlskab dog et meget talende Vidnesbyrd om

den Vanskelighed og Langsomhed, hvormed Litteraturen endnu den-

gang udbredtes, og om hvor let man kan tilregne en Forfatter

som forsætlig Forbigaaen af Andres Undersiigelser hvad der lige-

frem er Uvidenhed om, at saadanne cre anstillede.)



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Audtt Aaili.

1860. Udgivne af Selskabet. Bestyrelse. NF. 15—19.

Til Belysning af Slægten Viburnura.

A. s. Ors led.

Cllctil Tavlerne VI og VII.)

Ved en Undersogelse af mine centralamerikanske Arter af

Slægten Viburnum var det mig paafaldende, at de i Frugtens og

Friiets Bygning vare saa afvigende fra de hos os almindelig dyr-

kede (navnlig nordamerikanske) Arter, at jog længe var i Tvivl

om mine Planter virkelig kunde henliore til samme Slægt. Jeg

blev herved ledet til at undersoge Frugterne hos alle Arter, som

fandtes i vore Samlinger, hvortil ogsaa kom de af Liebmann fra

Mexico hjembragte, som velviiligen bleve mig overladte til Afbe-

nyttelse. Det viste sig da, at der fandtes en Mængde Eiendora-

meligheder i Frugtens Bygning, som man hidtil ganske havde

overseet, og som dog danne et langt bedre Grundlag for en na-

turlig Gruppering af Arterne end Blomsterstanden og Blomsten,

hvortil man tidligere næsten alene havde taget Hensyn. — Resul-

taterne af disse Undersogelser forelagde jeg i den naturhistoriske

Forening allerede i 1855 og ligeledes ved det skandinaviske >'a-

turforskermijde i Christiania 1856. Siden den Tid har jeg havt

Leilighed til at see mange mig dengang ukjendte Arter i Herba-

rierne i Kew og Paris, og uagtet der endnu ere nogle, h\is Frugt

er ukjendt, og som derfor ikke kunne anvises nogen sikker Plads

i de nedenfor opstillede Slægter og Underslægter, da Frugten her



er af samme Betydning i systematisk Henseende som blandt

Skjærmplanterne, saa troer jeg dog, at jeg ikke længere bor ud-

sætte at offentliggjore det allerede vundne Udbytte for denne

Slægts Systematik. — Inden jeg gaaer over til den nærmeste

Gjenstand for denne Meddelelse, nemlig en Paavisning af den

Rolle, som Frugten bor spille i en systematisk Inddeling af disse

Planter, samt en Oversigt over alle Arter og Beskrivelse af ad-

skillige nye, skal jeg forudskikke nogle Bemærkninger om de

forskjellige Organer.

Alle herhenhorende Arter ere Buske eller smaa Træer med en

Hoide af 9-11 Fod, sjelden af 15-20 Fod (t. Ex. V. Lentago).

Da alle de relative Hovedaxer ere begrændsede i deres Væxl

ved Blomsterstande, og da Bladene ere modsatte, saa opstaaer

herved den samme gaffelforraige Forgrening, som udmærker den

quastformige Blomsterstand, og den hele Plante faaer en ganske

eiendommelig quastformig Habitus, som ofte bliver end mere ud-

præget derved, at eet eller to af de overste Lcdslykker blive

siddende henvisnede i flere Aar, idet nemlig de gafTelformige

Grene ikke udgaae fra Grunden af Blomsterstanden , men forst

fra det andet eller tredie Ledstykke under denne, saaledes som

Tilfældet er hos V. Lantana, V. pubescens o. n. fl. — Aarskud-

dene ere i Almindelighed temmelig korte og bestaae kun af faa

Ledstykker. Hos V. Lantana bestaaer Aarskuddet saaledes af et

meget kort Grund- og Endeledslykke og to eller tre lange mel-

lemliggende Ledstykker. Hos de fleste Arter er der to meget

smaa Knoppeledstykker, derpaa to eller tre lange og i Enden et

kortere Ledstykke. — Dværggrene ere i det Hele taget sjeldne

og forekomme neppe i storre Mængde uden hos V. prunifoliura og

V. fragrans. De have samme Form som hos Poplerne og opnaae

i en Alder af 5-6 Aar kun en Længde af 5-6 Linier.

Knopperne, der undertiden ere stilkede (t. Fx. hos V. to-

iKentosura og V. microcarpum), ere bos de fleste Arter dæk-

kede, kun hos faa nogne; men flere Arter frembyde et saa-

dant Forhold, at de tydelig vise, at det ikke er muligt at
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drage nogen slcarp Grændse mellem disse to Slags Knopper.

Knopskjællene ere dannede af den udvidede Bladstilk ligesom hos

Æsculus, luglans og Ribes; oftest er Overgangen fra Knopskjæl-

lene til de egentlige Blade brat; kun hos den Gruppe Arter, der

i det Foigende betegnes som Subgenus Lentago, er den gradviis,

og navnlig hos V. (Lentago) densum Benlh. findes Blade, som i

deres Form staae midt imellem de egentlige Blade og Knopskjæl-

lene. I Almindelighed er der to Par Knopskjæl, af hvilke de to

yderste, mere eller mindre læderagtige, staae ti! Iloire og Ven-

stre for Bladet og ere klapformig forenede med deres Rande,

saa at de danne et hele Knoppen omsluttende Hylster; sjeldnere

omfatter det ydre Knopskjæl med sine Rande det indre, som hos

V. dentatum. Undertiden blive Knopskjællene siddende efterat

Skuddet er udvoxet og ere da parviis fjernede fra hinanden ved

korte Ledstykker (Knoppeledstykker), der saaledcs betegne Over-

gangen fra det ene Aarsskud til det andet. Hos Viburnum to-

mentosum og V. microcarpum findes undtagelsesviis kun eet Par

Knopskjæl, men som ere forholdsmæssig store. Hos V. Lentago

og de med denne beslægtede nordamerikanske Arter synes Knop-

perne ogsaa at være forsynede med to lange smalle læderagtige,

klapformig sammensluttende Knopskjæl; men naar Knoppen

aabner sig, seer man, at disse tilsyneladende Knopskjæl ere for-

synede med en indrullet Bladplade, og at de, naar denne har

udfoldet sig, ikke ere forskjellige fra de andre Blade uden ved en

noget bredere Bladstilk og en mindre Plade. Knopperne hos

disse Arier ere saaledes ikke forskjellige fra de egentlige nogne

Knopper, som findes hos V. Lantana og V. cotinifoiium, uden

derved, at hos sidstnævnte er Pladen mindre indrullet.

Bladene ere altid modsatte og stilkede, oftest mere eller

mindre læderagtige, stedsegronne, udeelte og saugtakkede eller

tandede; sjeldnere heelrandede og, forsaavidt de ere deelte, al-

tid baandlappede. Axelblade mangle i Reglen og optræde kun

sporadisk hos Arter, som ellers i andre Henseender ere temme-

lig forskjellige. De forekomme saaledes hos V. lantanoides, men
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ikke hos V. Lantana, og dog slemme disse to Arter ellers saa

nole overeens, al de ofte forvexles ; de ere fremdeles tilstede hos

V. pubescens, men mangle hos den nærbeslægtede V. dcntatum.

Naar hertil foies V. acerifolium og V. orientale, have vi nævnt

alle de Arter, som have Axelblade. Bladene ere i Almindelighed

fjerribbede, sjeldnere haandribbede, som hos V. Opulus og åceri-

lolium. Hos de fjerribbede Blade gjor der sig tre Slags Ribbe-

fordelinger gjældende, der, som vi i det Folgende skulle see, afgive

et langt sikkrere Grundlag for Arternes systematiske Gruppering

end Formen, hvortil man hidtil alene har taget Hensyn. Hos
nogle Blade ere alle Sideribberne rette og lobc parallelt med
hverandre lige til Randen, hvor de ende i en Tand eller Tak;

kun de nederste udsende faa Grene og kun fra den nedadvendtc

Side; disse Grene lobe ligeledes til Randen og ende i en Tand

eller Tak. Fra alle Sideribberne udgaae desuden lodret meget

fine Smaaribber, som lobe parallelt med hverandre. Jeg foreslaaer

at kalde denne Art af Ribbefordeling den lindebladagtige (costatio

tiliæfolia), da den især er charakteristisk for Lindens Blade. Hos
andre Arter ere Sideribberne buekrummede, stode sammen i slorre

eller længere Afstand fra Randen og ere indbyrdes forbundne ved

fine oftest parallele Smaaribber, en Ribbefordeling som især er

almindelig hos en anden Slægt af Lindefamilien, nemlig hos Sloanea,

og som derfor passende kan belegnes som costatio sloaneæfolia.

Endelig er der endnu en Gruppe af Arter med Blade, hvis Side-

ribber oplose sig i ganske fine Grene henimod Randen, en Ribbe-

fordeling, der maaskee rigtigst kan kaldes den pærebladagtige

(costatio pyrifolia). — Foruden Ribbefordelingcn er der endnu et

som fortjener særegen Opmærksom-

at hele den Gruppe af Arter,

udsondre som en egen Slægt

det tropiske Amerika, udmærke

andet Forbold ved Bladene,

;
nedenfor '

(Orein,

sig ved Tilstedeværelsen af store kegleformede, i Spidsen med
en Grube forsynede Kjerller, som baade findes hos de tandede

Blade, nemlig i Enderne af Tænderne, og hos de heelrandede.
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spredte langs med Randen. Bladene ere sjelden ganske glatle

(t. Ex. hos Oreinotinus fuscus); hos de fleste Arter have de en

slært Haarbetlædning, navnlig paa Underfladen, hvor de ofte ere

tæt filtede; Haarene ere i Almindeligbed stjerneformig forenede.

Hos V. acerifolium findes der paa Underfladen foruden saadanne

Haar tillige smaa hovedformede Kjertelhaar. Nogle Arter have

istedetfor Haar paa Underfladen af Bladene smaa skjoldformig

befæstede Skjæl ganske af samme Beskaffenhed som hos Plan-

terne af Olivenfamilien; saadanne findes hos V. punctatum,

nudum og Lentago. Blomsterstanden er en stilket eller siddende

skjærmformet, sjelden en topformet Qvast. Den skjærmformedc

Qvast har oftest 7 Hovedgrene, der atter ere skjærmformig

forgrenede, og denne Forgreningsmaade gjentager sig 3—4 Gange,

saa at Blomsterne sidde sammenhobede i Enden af Grene af

3die eller 4de Orden. Den topformede Qvast er altid gaffelfor-

mig forgrenet. Dækbladene ere i Almindelighed meget smaa og

hurtig affaldende. Blomsterstanden ligger færdig dannet i Knop-

pen om Efteraaret og udfolder sig derfor lidlig om Foraaret,

samtidig med Bladene; kun undtagelsesviis endogsaa forend disse,

nemlig hos Solenotinus. — Blomsterne ere almindelig alle eens-

dannede ; kun hos faa Arter ere Randblorasterne allid golde, og

Kronerne da forsynede med en meget stor Krave. Ved Dyrkning

har man frembragt Varieteter med lutter golde Blomster, nemlig de

fra vore Haver velbekjendte Sneebolletræer (V. Opulus var. roseum,

V, macrocephalum, V. plicatum). — Bægeret har næslen ganske

den samme Beskaffenhed hos alle Arter; kun i Fligenes Form og

Beklædning forekommer der smaa Forskjelligheder, som i Reglen

kun kunne benyttes til Adskillelse af Arterne. — Kronen er of-

test hjuldannet eller klokke-hjuldannet, dog forekommer den og-

saa Iragtdannet, rordannet og krukkedannet. Fligene ere allid

budte. Stovdragerne, hvis Antal altid er 5, og som sidde i een

Række — kun hos Solenotinus i to — frembyde den storstc

Eensformighed. Stovtraadene ere befæstede paa den nederste

Deel af Kronroret og bestaae af lo især i Knoppen tydelig son-
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dredeDele; den nederste og længste Deel er sammentrykt og bred

(T. VI f. 6a og f. 13a) ; den overste meget kortere, tynd og Iraadfor-

mig (f. 6b og f. 13b) og i Knoppen indadknækket. Kun hos Solenoti-

nus cre Stovtraadene eensdannede i hele deres Længde og befæstede

til den overste Deel af Kronroret; de ere desuden meget korte,

saa at de ikke rage udenfor Kronen, som ellers er Tilfældet.

Stovknappen er med Midten af Rygsiden befæstet til Stovtraaden

og bestaaer af to aflange, forneden frie Rum, som aabne sig ved

Længdespaltcr. Her findes en kort, kegleformig eller cylindrisk

Griffel, som mere eller mindre tydeligviser, at den er dannet af

tre, i hele deres Længde noie sammenvoxne Grifler; Arrene ere

almindelig hovedformede, ligeledes sammenvoxne eller frie. Frugt-

knuden beskrives altid som oprindelig trerummet, og af de tre

Rum skulde kun det ene komme til Udvikling; men allerede Wight
har gjort opmærksom paa , at der hos alle de Arter, han havde

undersogt, kun fandtes eet Rum fra forst af*), og der er ingen

Tvivl om, at det gjælder for den hele Slægt. Det er rimeligvis

den hyppige Tilstedeværelse af to falske Rum, som strax vil blive

omtalt, der har givet Anledning til denne urigtige Angivelse.

Ogsaa Frugten har man aldeles mistydet; man har nemlig be-

tragtet Frogjemraets Indrelag som Froskal og derfor den hele

Frugt som et Bær, men den er en meget tydelig Steenfrugt. En
saadan Forvexling af Frogjcmmets Indrelag (cndocarpium) med
Froels Skal (lesta) er ingenlunde sjelden, og det kan ogsaa un-

dertiden være temmelig vanskeligt at drage en skarp Grændse
mellem disse Dele, naar de nemlig ere indbyrdes sammenvoxne;
men i nærværende Tilfælde, hvor Froet er saa tydelig sondret fra

Frogjemmet, og hvor overhovedet Steenfrugt-Naturen er saa tyde-

lig udtalt, kan man ikke andet end undre sig over, at en saa

urigtig Opfattelse kan have vedligeholdt sig til den seneste Tid.

Med Hensyn til den relative Udvikling af Mellemlaget og Indre-

laget og navnlig med Hensyn til dettes Form frembyder Frugten

*) Bot. Reg. Néw. Ser. V. 10 p. 43.
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en Mængde Forskjelligheder, som man hidtil ganske har ovcrseet.

Mellemlaget er ikke altid kjodet som hos V. Opulus, V. Lentago

(T. Vllf. 2oglo)ogh.ra.a., men ofte tort og meget tyndt, saa at

Frogjemmet næsten bliver skalfruglagtig (1. Ex. hos Tinus og hos

mange Arter af Oreinotinus), Sjelden har Indrelaget samme Form

som hele Frugten; det er nemlig kun Tilfældet hos Tinus (T. VII

f. 35—36). Hos alle andre Arter er Indrelaget sammentrykt, bugtet

el! er indkrænket paa forskjellig Maade, og det er navnlig disse

Forskjelligheder i Indrelagets Form, som i Forbindelse med Froel

afgive de bedste Charakterer for Underslægter og Slægter. Den

væsentligste Egenhed i Indrelaget opslaaer derved, al det danner

to Indkrængninger (T. VI f. 20) (sjeldnere een); herved dannes

eet eller to falske Rum, der — som ovenfor antydet — rime-

h'gviis har givet Anledning til den urigtige Mening, at Frugtknu-

den oprindelig var trerummet. Dette Forhold viser sig navnlig

hos de Arter, som voxe paa Bjergene i den tropiske Deel af

Araerika, og som jeg, da de desuden have en eiendommelig Ha-

bitus, nedenfor foreslaaer at henfore til en egen Slægt (Oreino-

tinus). Hos andre Arter er Indrelaget stærkt sammentrykt og

da enten bugtet, hvorved der opstaaer Furer og Ribber (T. VII f. 8),

Bugter (T. VH f. 15), som hos Underslægten Lentago. — Froet er

ved en meget kort Frostræng (T. VII f. 4a) befæstet til Toppen

af Indrelaget, hvis Hulhed det udfylder og med hvilket det derfor

ogsaa væsentlig stemmer overeens i Form. Det er mere eller mindre

sammentrykt, ofte furet (T. VH f. 8, 10, 13,25) eller udhulet, med

Randene indadboiede og omsluttende de falske Rum (T. VI f. 4, 10,

22), sjelden ægdannet (T. VII f.37—37). Froskallen er meget tynd

og bestaaer kun af et enkelt Cellelag, dannet af store Celler fyldte

med en gul eller brun Vædske (T. VII f.23a)*). Navlstriben er

n Tilfældet, at Froskalien er dannet af et eneste Celle-

Jeerne, Rhinanthaceerne, Monotropeeine og Oroban-

: saadant Forhold finder Sted, har Udviklingshistorien
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sidestillet, temmelig lost befæstet til Slallen og undertiden bugtet

(hos V. Tinus T. VI f. 38). Frohviden er kjodet og indtager næsten

hele Kjærnen; undertiden har den Indbugtninger, i hvilke Skal-

len folder sig ind (albumen ruminalum, T. VII f. 35—36), Ki-

men er meget lille og ligger i Toppen af Frohviden; den er ret

og har ovale Kimblade og en cylindrisk Kimrod.

Jeg gaaer nu over til at undersoge, hvilken Betydning de

venfor paaviste, hidtil oversete

Bygning, have med Hensyn til den systematiske Opfattelse

Slægten Viburnum. Her maa forst tages i Betragtning, hvorledes

denne Slægt nu stiller sig i Forhold til de andre Slægter af

Caprifoliaceernes Familie, dernæst om det kan bringes i Overeens-

stemmelse med de almindelig gjældende Principer for Slægternes

Begrændsning, at henfore alle Arter til samme Slægt, og endelig,

hvis en Sondring i flere Slægter ansees for tilraadelig, i hvilket

Forhold disse da stille sig til de af De Candolle foreslaaede og

almindelig antagne Sectioner. - Slægten Viburnum henfores af de

fleste Forfattere tilligemed Sambucus til en egen Subordo eller

Subfamilia: Sarabuceæ Kunth, for hvilken en hjuldannet Krone,

siddende Ar og en indadvendt Navlestribe udhæves som de vig-

tigste Charakterer, i Modsætning til den anden Underfamilie:

Lonicereæ eller Lonicereæ veræ, der har en rordannet Krone,

traadformig Grifi'el og udadvendt Navlestribe. Det er imidlertid

let at see, at disse Charakterer ingenlunde have den Betydning,

man har tillagt dem. Hvad saaledes Kronen angaaer, da tor

man neppe gaae videre end at sige, at den ofte er rordannet i

den sidste af disse Afdelinger og hjuldannet i den forste; thi

baade den tragt- og den klokkedannede Kronform forekommer
ret hyppig indenfor begge. Heller ikke GriflFelen og Arrene af-

viist, al Frfiskallens indre Lag forsvinde ved Resorption idet Kimsæk-
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give noget sikkert Skjelnemærke. Det er nemlig urigtigt, naar

det angives, at Arrene ere siddende hos Sambuceæ; der findes

altid, som ovenfor bemærket, hos Viburnum en tydelig Griffel,

der undertiden endog er temmelig lang og cylindrisk (hos V.

[Solenolinus] foetens), og paa den anden Side er der stundom en

kort Griffel og trelappet Ar hos Lonicereæ. Hvad endelig Navlestri-

ben angaaer, da er den hverken indadvendt, som i Almindelighed an-

tages, eller udadvendt, som Agardh mener*), men sidestillet.

Uagtet saaledes de Charakterer, hvorpaa man har siigt at grunde en

Deling af Caprifoliaceernes Familie, ikke holde Stik, saa er der

dog ingen Tvivl om, at der i Naturen findes en skarp Sondring

mellem to Grupper af Slægter, vel adskilte fra hinanden ved en

væsentlig Forskjellighed i Frugten, idet den ene har en Steen-

frugt, den anden et Bær. — Der er allerede ovenfor bleven viist,

at Viburnum har en Sleenfrugt, men foruden denne Slægt er der

endnu tre andre, som man urigtigen har tillagt et Bær, nemlig:

Sambucus, Triosteum og Tripetelus. De have nemlig et saakal-

det bacca pyrenata ; men pyrena er ikke et Frci alene; det be-

staaer tillige af det haarde Indrelag, som omslutter Froet saa

tæt, at det seer ud som en Froskal. Det er derfor ogsaa urig-

tigt at betegne denne Frugtform som bacca pyrenata; den bor

kaldes drupa pyrenata og er ikke forskjellig fra den fleerrummede

Steenfrugt uden derved, at Rummenes Indrelag, som i denne ere

den friere Udvikling af Frugtbladene udtrykt i Griflerne og År-

rene, som altid ere mere eller mindre tydelig sondrede fra hver-

andre. Til denne Forskjellighed i Frugten knytter sig desuden

en anden væsentlig Egenhed i Frugtknuden, idet der altid op-,

rindelig kun findes eet Æg i hvert Rum hos de Slægter, som

have en Steenfrugt, hvorimod der hos dem, som have et Bær,

altid findes Gere Æg, idetmindste i nogle af Rummene.

Ifolge Ovenstaaende ville de væsentligste Forskjelligheder mel-
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lem Capifoliaceernes to Underafdelinger kunne angives paa fol-

gende Maade:

Iionicereæ: Ovarium iri-v. quinque-loculare, loculis duobus

V. omnibus pluriovulatis. Bacca bi- v. quinque-Iocularis. Testa

Hertil hore: Linnæa, Abelia , Symphoricarpus, Leycesteria,

Diervilla, Lonicera.

irium uni- v. quinque-Iocularis, loculis monos-

permis. Drupa vera v. drupa tri- v. pentapyrena. Testa lenuis-

sima, simplici cellularum strato formata.

Hertil hore: Sambucus, Triosteum, Tripetelus, Viburnum,

(Tinus, Microlinus, Solenotinus, Oreinotinus).

Sambuceæ vil det vistnok være rigtigst at dele i to Tribus,

nemlig: Sambuceæ veræ, hvorunder hore de Slægter, som have

en fleerrummet Frugtknude og drupa pyrenata, og Viburneæ, der

have en oprindelig eenrummet Frugtknude og en eenrumraet

Steenfrugt.

Der staaer nu tilbage at undersoge, om det efter de oven-

for paaviste Forskjelligheder i Frugtens Bygning vil være rigtigt

at fastholde den afDeCandoUe foreslaaede. og nu almindelig an-

tagne Begrændsning af Slægten Viburnum. — Allerede Tourneforl

henforte de dengang bekjendte Arter til tre Slægter: Viburnum,

Tinus og Opulus.*) Disse bleve af Linné forenede til een Slægt

De Candolle, oplage mange

fang***), og inddeelt i tre Sectioner, nemlig: Lentago (Viburnum

og Tinus hos Tournefort), der indbefatter de Arter, som have

en hjuldannet Krone og et ovalt Fro, dernæst Opulus (Opulus

Tournef.), hvortil henfores de Arter, som have en hjuldannet

Krone, golde Randblomster og et omvendt bjertedannet Fro og
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Solenotinus, hvortil de med rordannet Krone og et aflangt Fro.

Ved denne nu almindelig adopterede Inddeling er der alene ta-

get Hensyn til Kronens og Froets Form. En omhyggelig Under-

sogelse af Frdgten har imidlertid viist, at den frembyder langt

storre og vigtigere Forskjelligheder end noget andet Organ, saa

at den her for den systematiske Inddeling er ganske af samme

Betydning som i Skjærmplanternes Familie. Kronens Form der-

imod staaer ikke altid i nogen væsentlig Forbindelse med Frug-

tens Beskaffenhed. Ligesom den hjuldannede Krone paa den

ene Side findes hos Arter, som ere meget forskjellige i Frugtens

Bygning (see nedenfor Oreinotinus og Viburnum), saaledes er

der paa den anden Side Arter, som med den samme Slags

Frugt forene snart en hjuldannet, snart en klokke- eller tragt-

dannet og snart en næsten rordannet Krone (see nedenfor Under-

slægten Euviburnum). Hvad de Charakterer angaaer, som hen-

lede fra Froets Form af De Candolle ere lagte til Grund for Sec-

lionerne, da maa forst bemærkes, at han, som allerede ovenfor

angivet, ved Fro forstaaer Froet omgivet af Frogjemmets Indrelag.

saa at han altsaa ogsaa har taget en Deel af Frugten i Betragt-

ning; men han har kun lagt Vægt paa det ydre Omrids af denne

Deel. Dette er imidlertid af underordnet Betydning og staaer

ikke i nogen væsentlig Forbindelse med de mange ovenfor an-

givne Egenheder i Frugtens Bygning. Desuden have ikke engang

alle Arter den Form af det saakaldte Fro, som angives for den

Section, hvorunder de henfores; hos V. nudum af Sectionen Len-

tago er Formen den samme som hos V. Opulus af Sectionen

Opulus, og herpaa kunde anfores mange andre Exempler.

De Candolle's Sectioner ere saaledes, idet der alene er taget

Hensyn til mindre vigtige Forhold, komne til at indbefatte Arter,

som hverken stemme overeens i Habitus eller i deres geogra-

phiske Udbredning, og som navnlig ere meget forskjellige i Frug-

tens Bygning. Det vil derfor være niidvendigt at danne ganske
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har hos de Candolle. Men det vilde vistnok staae i Modstrid

med de Grundsætninger, som bor folges ved Slægternes Begrænds-

ning, ora man efter de Oplysninger, som ovenfor e*re raeddeeltej

vilde henforc alle Arter til samme Slægt. Jeg deler vistnok den

Frygt, som mange Naturforskere med Rette nære for, at den alt-

for snevre Begrændsning af Slægterne, som i den senere Tid

ikke sjelden har gjort sig gjældende, skal foroge NavnenesTal i en

foruroligende Grad, saa at det efterhaanden bliver et uoverkom-

meligt ArLeide at finde sig tilrette i Systemet, og alle kunstige

Slægter elier saadanne, som kun ere grundede paa en enkelt

Charaktccr, uden at dertil knytter sig biologiske og habituelle

Forskjelligheder, bor ubetinget forkastes; men paa den anden

Side maa man dog ikke af denne Frygt lade sig afskrække fra

at give en i Naturen tydelig udtalt og skarpt betegnet Sondring

et tilsvarende Udtryk i Systemet. Jeg skal i Overeenssteramelse

hermed kun foreslaae at danne egne Slægter af de Arter, som

afvige fra de for Slægten Viburnum oprindelig tilgrundliggende,

ikke blot i væsentlige Eiendomraeligheder, navnlig i Frogjemmet

og Froet, men som tillige sammenknyttes ved en egen Habitus,

og som desuden udelukkende tilhore eller dog ere fremherskende

i bestemte geographiske Gebeter, hvilket sidste Forhold ikke er

af ganske ringe Betydning i Bedommelsen af det Sporgsmaal, om
en Slægt er berettiget og begrundet i Naturen.

Slægten rigtigst begrændses saaledes,

Bygning
al den kun indbefatter c

af Fruglen, som findes hos V. Opulus og Lanta

betragtes som de mest typiske af de for Slægten tilgrundliggende

Arter, Frugten hos disse har et temmelig tykt kjodet og saftigt

Mellemlag, et stærkt sammentrykt, ofte furet og undertiden tero-

Indrelag og et Fio af samme Form som
dette. Herved Arter, som have en falsk

Frugt, hvis Indrelag nemlig er krænget ind i Frugtrum-

Steder, saa at herved opstaae to falske Rum. Froet
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er desuden udhulet og omslutter de falske Rum med sine ind-

adboiede Rande. Da disse Arter have samme Form i Kronen,

samme Blomsterstand, samme Habitus og tilhore samme geogra-

phiske Gebeet (det tropiske Amerikas Bjergregioner), saa synes

de at danne en meget naturlig Slægt, som jeg vil foreslaae at

kalde Oreinotinus. Væsentlig overeensstemmende med denne

Slægt i Frugtens Beskaffenhed, men afvigende i alle andre Hen-

seender — Blomsterstanden er nemlig en topformig Qvast, Kro-

nen rordannet, Slovtraadene korte og eensdannede i hele deres

Længde, og Blomsterne udvikle sig forend Bladene — ere V,

foetens, og nogle andre hermed beslægtede, i Himalaya hjemme-

horende Arter, som nedenfor henfores til Slægten Solenotinus.

y. odoratissimum og V. Simonsii have ogsaa et indkrænget In-

drelag, men det danner kun eet meget stort falskt Rum; de ad-

skille sig desuden fra alle de andre Arter ved en næslen udeelt

Bægerkrave og ligge saaledcs til Grund for Slægten Microtinus.

Da V. Tinus og rugosum ere meget forskjellige fra alle de andre

Arter baade i Frogjeramet og Froels Beskaffenhed, og da de desuden

fyldestgjore de andre Betingelser, som ovenfor ere gjort gjældende

for Slæglegenhed, tor man neppe lage i Betænkning at restituere

den Tornefortske Slægt Tinus. Disse Antydninger ville saaledes

vise, hvad nedenfor omstændeligere vil blive oplyst, at det kun

er mangelfuldt Kjendskab til Slægten Viburnum, der har gjort,

at man er vedbleven at give den samme Begrændsning, som den

har hos De Candolle, og at den indeholder fem vel sondrede og

naturlige Slægtstyper. Ogsaa disse Slægters Forhold til De Can-

dolles Sectioner vil i det Folgende nærmere blive angivet. Her

skal blot bemærkes, at kun een af disse, nemlig Sect: 3 Soleno-

tinus, tildeels falder sammen med den ovenfor med samme Navn

betegnede Slægt. I efterfolgeude systematiske Oversigt har jeg i

Reglen kun oplaget de Arter, hvis Frugt jeg har kunnet under-

soge. Til Slutning gives en Fortegnelse over de Arter, hvis

Frugt ikke endnu er tilstrækkelig kjendt, og hvis Plads derfor



Viburneje.

Samliucearum tribus.

Frutices v. rarius arbusculæ. Folia opposita, petiolata, sæpc

acea et sempervirentia, peniiicostala et iiidivsa v. palmalicostata

V. dentata, dentibus sæpe calloso-

.^s, Flores parvi, hermaphroditi, regulares, superi, in cyraas

inales umbellatas v. rarius paniculatas dispositi, exteriores

dum steriles, ampliati, radiantes, pedicellis uni - v. bibractea-

Calycis quinquepartiti iaciniæ obtusæ, sæpius persistentes;

is rarissime fere indivisus. Corolla campanulato - rotata v.

V. tubulosa V. urceolata, quinquefida, lobis

ivalione imbricatis. Stamina quinque uniseriata, immo

o inserta, exserla ; rarius biseriata medio tubo inserta

Filamenta sæpius compressa, apice filiformi J

Anlheræ medio dorso affixæ; loculi appositi,

itudinaliter dehiscentes. Ovarium inferum uni

icum analropum, ex apice anguli centralis pe

plus minus connata. Drupa baccata v, achenoidea,

spurie bi- v. trilocularis, endocarpio tenui chartaceo

vario modo sulcato v. inQexo. Semen compressum sæpe sulcatum

V. excavatum et marginibus inflexum, rarius ovoideum; raphe la-

teralis; lesta tenuissima, e simplici cellularum slralo constans,

fusca. Albumen carnosum, interdum ruminatum; embryo in hujus

apice minutissimus, cotyledonibus semicylindricis, radicula cylin-

drica umbilico proxima supera.



/Corolla campanulato-rotata , cymaj

lurabellata, drupa spurie trilocularis.)

Drupa spurie bi- jCorolla tubulosa, cyma paniculata,)

V. trilocularis jdrupa spurie Irilocuraris. j

ICorolla rolata, cyma paniculala.)

I drupa spurie bilocularis. i

ibaccata,
endocarpio et semine com-|

prcssis.
j

achenoidea, endocarpio et seraine|

Oreinotiuus Ord. Tab. VI. f. 11-25.

Corolla campanulato-rotata, quinquefida, lobis obtusis. Sta-

mina quinque imrao tube inserta; filamenta longa, exserta , apice

tenuissima, æstivatione impHcata. Stylus brevis, conicus v. cylindri-

cus; stigma capitalum trilobura v. stigmata Iria capitata, libera v. plus

minus connata. Drupa achenoidea, ovoidea v. globosa, subobliqua,

ventre apicem versus paulocompressa, spurie trilocularis, mesocarpio

tenui sicco, rarius crassiusculo, endocarpio chartaceo v. crustaceo,

ventre utrinquc inQexo et ila loculos duos spurios formante.

Samen excavatum, marginibus involutis loculos spurios amplectens.

— Folia opposita, petiolata, indivisa, coriacea , sempervirenlia,

interdum membranacea (et annua?), pennicostata , costatione

tiliæfolia v. sloanæfolia, integerrima v. dentata, dcntibus semper

plus minus calloso-glandulosis v. dentium loco glandulis caliosis

marginalibus. Stipulæ nullæ. Cyma terminalis, umbellala. Bracteæ

bracteolæque parvæ, rare persistentes — Species omnes in Ame-

rica tropica inler lat. bor. 20° et lat. aust. 10~ in regionibus

montanis inprimis alt: 8000-9000 ped. indigenæ.

§ 1. Tiliæfolii — Folia ovata v. cordata, calloso -dentata,

pleruraque stellato-loraentosa. Costulæ sublus prominentes, rectæ,

parallelæ marginem attingentes , indivisæ v. deorsum tanlum



ramos paucos emittentes; raniulæ tenuissimæ, parallelæ costiilas

jungentes.

am. et Schlecht.) Viburnura mi-

crocarpura Cham. et Schlecht. in Linnæa 1830 p. 176.

Drupa ovali-obovata, paulo compressa, medio ventre sulco

longitudinal! exarata, calyce et stylo cum stigmate trilobo coro-

nata; loculi duo spurii mediocres. — Ab affinibus tomento brevi

sed densissimo cano in superficie inferiore foliorum et superficic

superiore ferme glabra facile distinguilur. — Cl. Walpers hane

speciem ad sectionem Opuli sine causa retulit*);

Candolleano ad sectionem Lenlaginis pertinet.

In regno mexicano prope Chinautla, alt. 7000 ped., (Lii

mann). Fructificat Maio et Junio.

folius sp. n. Tab. VI. 21—22.
canescenti-tomentosus, foliis amplis breviter petiolalis crassis

fuscis late ovatis v. ovalibus abrupte acuminatis, basi cordatis,

irregulariter sinuato-dentatis basi integerrimis, cyma terminali ampla

brevissime pedunculata, tubo calycis glanduloso, laciniis rotundatis

hirtulis, drupa obovata compressa, mesocarpio et endocarpio

tenuissimis, loculis duobus spuriis maximis distinctis approsimatis.

Ramuli pilis stellatis dense tomentosi, deraum glabri. Folia

inprirais subtus dense tomentosa; petioli 6-7 lin. longi, teretes

;

lamina 5 poll. longa , 3-5 poll. lata , dentibus apice callosis;

costulæ utrinque 6-7. Pedunculus 3-10 lin. longus; rami

primarii septem pollicares, secundarii 3-4, 6-9 lin. longi. Flores

in apice ramorum lertii ordinis dense congesti, sessiles.

In regno mexicano inter Mirador et Jalapa (Sartorius), prope

Chinautla in provincia Puebla, alt. 7000 ped. (Liebmann); speci-

mina in herb. Hooker, „Sangolica — Broteri — 983 Junio 1855"

scripta vidi; Floret Maio-Julio.

*) Walpers: Repertorium bot. ;



stellato-pubescens, foliis brevitcr peliolatis rhombeis sinuato-den-

tatis, supra pilis stellatis adpressis substrigillosis, subtus palli-

dioribus subtoraentosis, cyma pedunculala, tubo calycis cylindrico

tenui ijubglabro, laciniis obtusis.

Ramuli subletragoni, demura glabri; internodia 2 poli. longa.

Perulæ quatuor ovales fuscæ, glabræ, nitidæ, 2 lin. longæ. Pelioli

3-4 lin, longi, tomentosi ; lamina 5-6 poli. longa, circa 3 poll.

iata; dentes inprirais infirai callosi. Pedunculus sesquipolli-

carisj rami priraarii 6, tenues, adrccti, stricti ferme pollicem

longi, piiosi; rami secundarii 4-5 semipollicares. Bracteolæ

lineares, 3-4 lin. longæ. Corolla alba. Fructus non suppetit.

In regno mexicano in monte Orizaba, alt. 9000 ped. (Linden

1838, Gallcotti N. 26673. Floret Augusto. Vidi specimina in

herbario Hookeriano.

Oreinotinus stellato-tomentosus sp. n. Tab. VI. f. 18-20.

lomento stellalo cano tectus, foliis breviter petiolalis ovali-ellipti-

cis crassis subacutis, basi rotundatis, supra obscure fuscis lomento

stellato adspersis, subtus canescentibus densissime toraentosis,

longe pedunculata, lubo calycis cylindrico et laciniis ovatis ciliatis

æquilongis, drupa obovata glabra, loculis spuriis maximis.

Ramuli teretes, dense tomentosi; internodia tripollicaria.

Petioli 8-9 lin. longi; lamina 4-5 poll. longa, circa 3 poll. Iata;

costulæ utrinque 3-4. Pedunculus tripollicaris; rami primarii

7-8, 12-17 lin. longi, secundarii 4-5, 8-9 lin. longi, tertiarii pedicel-

los 3-4, 2-3-lineares, 2-3-floros gerentes. Specimina mea

jam dellorata. Drupæ vix maluræ circa 3 lin. longæ.

Crescit in Costa-Rica in monte ignivomo Irasu, alt. 9000

ped. (ipse). Fructificat lanuario.

tomentosus, foliis brevissime peliolatis

coriaceis sparse el irregulariter callos



asperis, subtus dense

pedunculata, drupa obovala glabra, loculis spuriis parvis.

Ramuli teretes, dense tomentosi; internodia circa 2 poll.

ionga. Petioli 2-3-lineares; lamina 3 poll. longa, 2 poll. lala,

variat apice acula v. acuminata et basi plus minus rotundala;

coslulæ utrinque 4-5. Cyraæ rami primarii 6, 1^ poll. longi,

secundarii 5-6, 5-6 lin. longi, tertiariis lineares apice 4-5 flori.

Specimina, quæ suppetunt, jam deflorata. Drupæ 3 lin. longæ

laciniis calycinis rolundatis ciliatis et stylo cylindrico cum stig-

mate trilobo calycem superante coronatæ.

Crescit in Costa-Rica (Wendland).

IS, foliis brevissime petiolatis obovato-oblongis obovalisve

V. ferme ovalibus rigidis crassiusculis fusco-viridibus supra ieviter

subtus densissime stellato-tomenlosis calloso-dentatis, cyma longe-

pedunculata ampla divaricata, ramis ultimis furcatis, bracteolis spa-

thulatis, tubo calycis turbinato glanduloso , laciniis ovatis piiis

minutis adspersis ciliatis.

Ramuli teretes, tomento flavescente dense tecti ; internodia

l-l| poll. Ionga. Petiolus 3 lin. longus; lamina 3-3i poll. Ionga,

vix 2 poll. lata; costuiæ 4-5. Pedunculus bipollicaris; rami

leviter tomentosi, primarii septem 1 poll. longi, secundarii 5-7,

lertiarii 2-5 apice furcati, triflori. Fructus ignotus. — Species

nostra inprimis inflorescentia ampla divaricala et distincte cymosa

Specimen a cl. Goudon in regno novo-granatensl lectura in

herb. Hooker, vidi.

foliis breviter petiolatis ovatis acuminatis basi cordatis supra

medium serrato-dentatis ciliatis membranaceis læle viridibus supra

pibs raris stellatis adspersis, subtus inprimis ad costam costu-

lasque steilato-pubescentibus, cyma pedunculata, ramis gracilibus,
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tubo calycis subcylindrico glabro v. basi pilis glanduliferis raris

adsperso, laciniis ovatis obtusis cilialis.

Rarauli graciles, quinquangulati et petioli trilineares lomen-

tosi. Lamina 2 poll. longa, 15-17 lin lala; dentes vix cal-

iosi; costulæ utrinque 4-5. Pedunculus 7-8-bnearis et rami pa-

tentes, graciles, angulati pubescentes pilis glanduliferis iramixtis.

Bracleolæ lineares calycem æquantes. Flores 4-6 in apice rarao-

rum secundariorum congesti, sessiles v. brevissime pedicellati.

Stylus conicus tomentosus; stigma trilobum. Fructus non suppetil.

Cl. Liebmann specimina florifera in Cuesta de San luan,

prov. Oajaca, Maio legit. Specimina hisce simillima a cl. Andri-

euxio circa Tuluca (sub N. 341) lecta in herbario Hookeriano

stenocalyx sp. n,

fuscescens, foliis breviter petiolatis oblongo-ovatis acuniinatis basi

pubescentibus, cyma pedunculata bracteata, tubo calycis subturbi-

nato glanduloso, laciniis lanceolatis pilosis.

Ramuli angulati et petioli 3-4- lineares villoso-lomentosi.

Lamina- 2J-3 poll, longa, 14-15 lin. lata; costulæ utrinque 6-7;

dentes apice leviter callosi. Pedunculus fere pollicaris et rami

paulo longiores tetragoni, lomentosi. Bracteæ 8-10 lin. longæ,

lineari-lanceolatæ. Bracteolæ lineares calycem superantes , vix 2

lin. longæ. Laciniæ calycis corollæ lobos æquantes. Stylus

conicus, prope basin pilis minutissimis puberulus. Stigma trilo-

bnm. — Inter omnes species hujus generis calycis laciniis longis

angustis distincta.

Crescit in regno mexicano (Ehrenberg). Speciraen cL Klotzsch

§ 2. Sloaneæfolii. — Folia oblonga v. ovata, plerumque integra

V. levius dentata, sæpe glabra. Costulæ subtus prominentes,

curvatæ, intra marginem anastoraosantes; ramulæ parallel« v.

subparallelæ costulas jungentes.



a) Foliis tomento v. pube stellata tectis.

Oreittotinus ferrugioeus sp. n.

pulveraceo-totnentosus, ferrugineus, foliis petiolatis am|

oblongis acuminalis, dentium loco margine glanduli

magnis conicis basin versus densius ceterum sparse

coriaceis crassis rigidis supra fuscis opacis tomento

stellato adspersis subtus ferrugineis dense 1

viter pedunculata parva, tubo calycis i

adsperso, laciniis ovalibus concavis parce ciliatis, drupa obliquc

obovata, loculo spurio ininutissimo.

Ramuli robusti, teretes , tomento detergibili tecti, demum

glabri. Petioli pollicares, semiteretes, supra canaliculati, granulat),

subtus tomentosi. Lamina 6-8 poll. longa, 2-3 poll lata; costulæ

utrinque 5; ramulæ prominentes, subreticulatæ. Cymæ terminales

el spurie axillares, in apice nempe ramulorum abbrevialorum

axillarium dispositæ. Pedunculus 8-linearis ramique quinque

primarii paulo longiores angulati. Bracteolæ lineares concavæ, 2

lin. longæ. Corollæ lobi rotundali. Stylus conicus glaber;

stigma trilobum. Drupa circa 3 lin. longa, mesocarpium et

endocarpium tenuissima. — Species inter oranes foliis maximis

insignis.

Crescit in regno novo-granatensi, ubi specimen mibi benevole

coramunicatum cl. Triana legil.

atus (Ruiz. el Pav.)

Viburnum obovalum Ruiz. «fc Pav. mss. in herb. reg.

In Peruvia.

(Ruiz. et Pav.)

Viburnum reticulatum Ruiz. el Pav. mss. in herb. reg.

Drupa ovala stylo conico cum sligraale trilobo et calycis

triangularibus ciliatis coronata, mesocarpio el endocarpio i

simis, loculis duobus spuriis remotis distinctis.

In Peruvia.



Oreinotinus pichinchensis (Benth.)

Viburnum pichinchense Benth. Plant. Hartw. p. 188. — Drupa

globosa, mesocarpio et endocarpio lenuissimis, loculis duobus

spuriis approxinaalis distinctis.

In sylvis Guayan in declivitale occidentali montis Pichincha

(Hartweg).

(Benth.)

Viburnum divaricatum Benth. 1. c. p. 132.

In Peruvia, monte Paccha (Hartweg).

b) foliis supra glabris v. ferme glabris subtus tomentosis

V. dense pubescentibus,

Oreinotinus discolor (Benth.)

Viburnum discolor Benth. I. c. p. 8.B n. 379. — Drupa globosa,

mesocarpio crasso, endocarpio tenuissimo rompresso dorso bisul-

cato, loculis duobus spuriis minutis in unum confluenlibus.

In Guatemala, montibus Totonicapan (Hartweg).

Oreinotinus lasiophyllus (Benth).

Viburnum lasiophyllum Benth. I. c. p. 189 n. 1041.

In sylvis prope pagum Pacho, prov. Bogota (Hartweg).

ramulis angulatis sulcatis, foliis breviter petiolatis ovatis acumi-

natis, acumine obtuso, basi cordatis v. rotundatis integerrimis, supra

glabris opacis obscure fusco-viridibus, subtus pallidis brevis-

sime subpulveraceo-lomentosis reticulatis, cyma pedunculata basi

ebracteata patente, tubo calycis brevi subcylindrico glanduloso, laci-

niis ovatis leviter pubescentibus, stigmatibus tribus capitatis.

Ramuli tomento brevi fuscescenti tecli, demum glabri. Folia

cum petiolis 3-4-linearibus 3-3.> poU. longa, I^ -2 poU. lata,

snpra glabra costa excepta levissime puberula, basi glandulis callosis

raarginalibus paucis instructa; costulæ utrinque 5-6. Pedunculus

1-1| poll. longus ramique sulcati subpulveraceo-tomentosi, demum



glabri. Fructus non siippetit. — Affinis O. discolori, a quo

taraen foliorum formå et indumento facile distinguitur ; folia basi

multo laliora et apice magis acuminata sunt, prætcrea tomentum

subpulveraceura villosum et ramuli pedunculique sulcati.

Crescit in monle Sempoaltepec ubi cl. Liebmann specimina,

quorum alia floribus nondum apertis instructa sunt, alia jam

deflorala sed nondum fructifera, lunio legit.

sus (Sw.)

Viburnum villosum Sw. prod. 11. ind. occ. 1 p. 564. — De Cand.

Prod. 4. p. 327. — Benthara 1. c. p. 364. — Species foliorum

formå et structura induraentoque quam maxirae variabilis iilteriori

examini botanicorum jamaicensium commendanda.

Crescit in montibus insulæ Jamaicæ (Macfadyan , Bankroft,

Purdie, Hartweg, in herb. Hooker.)

foliis brevissime petiolatis ovali-oblongis a^ice acutis basi obtusis

integerrimis, glandulis callosis marginaiibus paucis adspersis, supra

fuscescentibus pube levissima adpressa conspersis subtus flavescen-

tibus villoso-tomentosis, cyma pedunculata robusla, tubo calycis

medio tantum parce ciliolatis, stigmate trilobo.

Ab Oreinotino villoso, cui valde affinis, foliis apicem versus

latioribus et costalione, costulis nempe paucioribus remolioribus

et magis adrectis, præterea inflorescentia multo majore hujusqve

ramis 7-8 multo robustioribus et inprimis laciniis calyciiiis apice

1
in herb. Hooker.)

foliis brevissime petiolatis lanceolatis v. elongato-oblongis acumi-

0, basi oblusis, tenuibus utrinque, subtus

-pubescentibus margine repando-undulatis,



cyma pedunculata, tubo calycis pilis et glandulis raris adsperso,

laciniis acutiusculis ciliatis , sligmatibus tribus ovalibus basi

Speciebus duabus anlecedenlibus similis, sed dislincta et nolis

indicatis facile dignoscitur.

Crescit in regno novo-granatcnsi (Linden sub. num. U28
in herb. Hooker.)

Oreinotiaus Hartwegi (Benth.)

Viburnum Hartwegi Benlh. I. c. p. 84 n. 580.

Crescit in montibus Santæ Mariæ prope urbem Guatemala

(Hartweg).

1 fuscus sp. n.

glaber, fuscus, foliis brevitcr petiolatis oblongis v. obovato - v.

ianccolato-oblongis acuminatis basi acutis integris coriaceis rigidis

fusci^ subtus pallidioribus , cymis longe pedunculalis parvis basi

ebracteatis, tubo calycis subcylindrico glanduloso; laciniis rotun-

datis ciliatis, drupa ovali, mesocarpio crasso, endocarpio tenuis-

Ramuli tenues, teretes, stricli, fusci, verrucosi ; internodia

2-2' polU longa. Petioli 4-5 lin. longi, canaliculati, nudi v.

parce pilosi ; laraina 4-6 poll. longa, i poll. 6-8 lin. lata , basi

glandulis paucis callosis instrucla. Pedunculus 2-3 poll. longus;

rarai primarii 7, 6-7-lineares, secundarii 5, 3-4-lineares. Flores in

apice ramulorum lertiariorura linearium solitarii, sessiles,

bracteolis duobus lanceolatis tenuissimis ciliatis lineam longis

suffulti. Drupa nigra, 3-3^ lin. longa.

Cl. Liebmann speciruina florifera prope Totontepcc et Tonaguia,

prov. Oajaca, Augusto et Septembre, et fructifera prope San Jago

Amatlan Julio legit.



290

Oreinotinus glabratus (El. B. K.)

Viburnum glabralum H. B. K. nov. gen. am. 3 p. 428. — DC. I.

c. p. 324 n. 4.— V. glabrura Willd, in Schult. syst. 6. p. 639.

In sylvaticis Andium popayanensium, alt. 7300 ped.

Oreinotinus ayafacensis (H. B. K.).

Viburnum Ayavacense H. B. K. nov. gen. am. 3. p. 428. — DC.

I. c. n. 5. —Bentham PI. Hartvv. p. 132 n. 746. — Valde afflnis

antecedenti, a quo inprimis foliis brevioribus obtusioribusque et

glaberrimis et indumento inflorescenliæ subtomentoso differt.

Drupa oblique ovata, ventre compresso sulco longifudinali exarala,

2| lin. longa, mesocarpio et endocarpio tenuissimis, loculis

duobus spuriis minutissimis remotis in unum confluentibus.

In Peruvia temperata, prope Ayavaca, alt. 8000-9000 ped.

(Humboldt et Bonpland); in monlibus Loxa (Hartweg).

foliis petiolatis ternatim verticillatis oblongo-obovatis oblongisve

fuscis supra opacis glabris subtus pallidioribus pubescentibus,

cyma pedunculata patente, drupa ovoidea basi acuta, calycis laci-

niis triangularibus obtusis glabris et stylo brevissimo conico cum

stigmate trigono coronata, mesocarpio et endocarpio tenuissimis

loculis duobus spnriis minutissimis remotis in unum confluentibus,

Ramuli graciles, quinquangularcs, pilis stellatis adspersi,

demura glabri. Pelioli supra canaliculali, subtus pubescentes, 4

lin. longi. Lamina 3^ poll. longa, vix 1| poll. lata; costa supra

pubescente, glandulis callosis raris infra medium margine adspcrsis.

Pcdunculus 1 poll. 3-4 lin. longus et rami primarii 6 paulo bre-

viores, graciles, angulati, rugosi. Drupa 3 lin. longa.

In monte ignivomo costaricano Irasu, alt. 9000 ped., spe-

cimina fructlfera Januario legi.

•reiaotinus trlphyllus (Benth.)

Viburnum triphyllum Benth. 1. c. p. 188 n 1040.
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ginalibus adspersis, cyma majore et pedunculo ramisque robusli-

oribus. — Varietas omnibus parlibus robustior.

In Paramo de Zapaquira, prov. Bogota (Ilartweg). «. in

regno novo-granatensi (Linden, in herb. Hooker, sub. n. 1331).

(L.)

. 61. suppl. p. 184. — DC. 1. c. p. 324

eciminibus fructibus destitutis sed verisimi-

olim a cl. Mutisio, lectis et mecura a cl.

ilis concludere licet, species distincta

se videtur, sed cum O. glabrato et triphyllo tam arcte conjuncta,

differentias specificas notis indicare non facile est.

Crescit in regno novo-granatensi prope Bogota.

n. Tab. VI. 11-17.

foliis breviter petiolatis ternatim verticillatis oblongis v. oblongo-

ellipticis utrinque acutis coriaceis glabris integerrimis, cyma pe-

dunculata bracteata patente hirsutiuscula, tubo calycis glabri bre-

vissimo subturbinato, laciniis triangularibus obtusis, drupa ovali,

mesocarpio et endocarpio tenuissimis, loculis duobus spuriis

Arbuscula ; ramuli teretes, fusci , nitidi. Petioli 3—5 lin

longi; lamina 2—3 poll. longa, 1— 1| poll. lala, subtus ae

axillas coslularum pubescens, basin versus glandulis callosis mar-

ginalibus prædita. Cymæ rami primarii 4—7, pollicares, cora-

presso-quadranguli, bracteis spathulatis 2—4 suffulli, secundari

4—6, 3—4-lineares, 3—5-flori. Flores bibracteolati, bracteolis

In Peruvia, prov. Chachapogas, legit Mathews (v. s. in herb.

Hook.)

Oreinetiniis Mathewsii sp. n.

foliis petiolatis ovali-ellipticis, oblongis v. ferme obovatis apice

obtuso v, acuto supra medium calloso-dentatis coriaceis crassis

rigidis fuscis nitidis supra ad costam et costulas stellato-pubes-
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centiLus subtus ferme glabris, cyma pedunculala subtomentosa,

floribus bibracteolatis, calyce glabro, tubo brevissimo, laciniis

oblusis, slylo conico, stigmato trigono.

Ramuli crassi, teretes, subtomentosi, dennim glabri. Folia

cum petiolo 2—3-lineari leviler tomentoso bipollicaria v. minora.

Uamuli paralleli costulas jungentes magis approximati quam in

speciebus affinibus. Pedunculus 11 pol), longus, rami primarii

seplem, 8—9 lin. longi, rami secundarii 6—7 apice 3—5-flori.

Vidi specimina in herb. Hooker, a. cl. Mathews (sub n. 1605)

prope Bagasan lecta.

foJiis brevissime petiolatis ovatis acuminalis
I

obtusis remole et irregulariter calloso-denlatis subcoriaceis rigidis

obscure fuscis pilis stellalis adspersis, cyma pedunculala subto-

mentosa patente, lubo calycis brevissimo lurbinato glanduloso,

laciniis glabris stylo conico, stigmate trilobo, bracteolis minutissi-

mis subulatis.

Ramuli subteretes, pube subtomentoso tecti, demum glabri.

Folia cum petiolo trilineari 3—3» poll. longa. Costulæ utrinque

6—7 magis approximatæ et minus curvatæ quam in speciebus

affinibus. Pedunculus i\ poll. longus, rami secundarii 6 lin.,

tertiarii 2 lin. longi. Frnclus non suppetit.

Crescit in Mexico et in America centrali; in monte Orizaba,

alt. 8000 ped. (Liebraann), in monte Irasu, alt. 9000 ped. (Orsled).

sp. n.

foliis brevissime petiolatis oblongo-obovatis breviter acuminalis

basi aculis supra medium calloso-denlatis obscure fuscis glabris

subtus ad axillas costiilarura pubescentibus , cyma pedunculala

pubescente, ramis slrictis adrectis, floribus bibracteolatis, calyce

pilis raris adsperso, tubo brevissimo subturbinato et laciniis

oblusis æquilongis, bracteolis lanceolatis calycera æquantibus.

Frutcx elatus. Folia cum petiolo trilineari 2J poll longa.

Pedunculus li poll. longus; rami primarii 6 lin. longi. Corolla
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alba. — Affinis O. stellato , a quo tamen foliorum forraa, calyce

bracteolisque facile distingvitur.

Spccimina in herb. Hooker, a. cl. Hall in declivitate occiden-

tali Andium quitensium versus mare PaciGcura lecta vidi.

Oreinotious acutlfolius (Bcnth.) Tab. VI. f. 25.

Viburnum acutifolium Benth. PI. Harlw. p. 59.

Crescit in regno mexicano, in monte Pelado (Hartweg),

Sempoaltepec (Liebmann).

Oreinotinus microphyllus sp. n.

acuto, basi acutis v. obtusis integerrimis coriaceis glauco-viridibus

glabris, costa subtus basi pubescente, cyraa breviler pcdunculata

corymboso-umbellata, calyce brevissime pubescente tubo subcylin-

drico laciniisque brevibus obtusis æquiiongis, stylo conico, stig-

matibus tribus distinctis capitatis pubescentibus.

Ramuli graciies, angulati, initio pube brevissima tccti, demum

glabri. Pelioli 3 lin. longi, pubescentes, lamina 1| — 2 poll.

longa. Costulæ marginem versus fere evanescentes et ramuli

paralleli vix conspicui. Pedunculus ramique angulati brevissime

et adpresse pubescentes. Bracteolæ minutissimæ tubum calycis

vix æquantes.

In declivitate occidentali Andium mexicanarum, alt, 8000 ped.,

Cuesta de S. Pedro alto (Liebmann).

Microtinus Ord. Tab. VI f. 7—10.

Viburni sp. auctor.

Calycis limbus cupularis, dilatatus, vix lobatus. Corolla

parva rotata, quinquefida, lobis obtusis. Stamiaa quinque immo

tubo inserta; filamentorum apice filiformi æstivatione implicata.

Stylus brevissimus; stigma capitatura. Drupa parva baccata

ovoidea v. oblonga, spurie bilocularis, mesocarpio succoso, endo-

carpio tenui subosseo compresso - subpentagono medio venlre

inflexo et ita loculum spurium formante. Semeii planum, cora-



pressum, marginibus involutis loculum spurium amplectcns. —
Folia opposita, petiolata, coriacea, glabra integerrima v. supra

medium serrata. Cyma terminalis paniculata v. thyrsoidea, brac-

leolis subulatis. — Species duæ in Himalaya et China indigenæ.

Ilicrotinus odoratissimus (Ker.)

Viburnum odoratissimum Ker., Bot. Rcg. VI 1. 457. — Hooker

et Thomson, Journ. Linn. soc. 1858 p. 177.

In montibus Khasia regione tropica ; alt. 4000 ped. (Grif-

filh, Masters).

mcTOtinus Simonsii (Hf. et T.)

Viburnum Simonsii Hf. et T,, I. c.

In regionibus temperatis montium Khasia, alt. 5000—7000
ped. (Simons).

Soleaotinus Ord. Tab. VI f. 1—4.

Viburnum: Sectio Solenotinus DC. ex parte.

Corolla tubulosa, tubo elongato cylindrico , limbo patente.

Stamina quinque medio tubo inserta, filamentis brevibus nec

æstivatione implicatis. Stylus brevis cylindricus; stigma capita-

tum. Drupa oblonga, compressa, spurie trilocularis; mesocarpio

et endocarpio tenuissimis, hoc ventre medio utrinque inQexo et

ita loculos duos spurios in unum confluentes formante. Semen

planum, compressum marginibus inflexis loculos spurios amplec-

lentibus. — Folia opposita, petiolata oblonga v. ovata membra-

nacea, caduca, serrata, costulis approximatis v. saltem non re-

motis leviter arcuatis, ipsis v. eorum ramis marginem attingenti-

bus, ramulis tenuissimis parallelis costulas jungentibus. Cymæ
præcoces, paniculatæ furcatæ; flores bibracteatæ. — Frutices v.

arbores parvæ in India orientali indigeni.

Soleaotimis foetens (Dcsne).

Viburnum foetens Dcsne, Plant. Jacquem. p. 75 t. 8å. — Hoo-



In Himalaya occidenlali temperata , alt. 6000—10,000 ped.

(Jacqucmont, Fleming, Thomson).

SoleDOtius nerrosus (Don.)

Viburnum nervosum Don., Prodr. p. 111, — DC. Prod. 1 p.

; 27. — V. grandiQorum Wall. Cat. — Hooker et Thomson I. c.

In Himalaya temperata et subalpina. Kumaon, alt. 10,000—
12,000 ped. (Blinkworth); Nepal (Wallich) ; Sikkim, alt. 11.000—

13,000 ped. (Hooker fil.).

iscens Wall!. Plant, asiat. rar. 2 p. 29. t. 131.

Wall. Cat. 3729. - DC. Prod. 4 p. 329.

'homson 1. c. p. 177. — Species formå folior

In Himalaya temperata, alt. 5000—11,000 ped. a Bhotan

(Griffith) ad Kumaon (Blinkworlh) ; in Malebaria (Wight) el Cey-

lania, alt. 4000-5000 ped. (Gardner).

Yiburnum L. ex parte. Tab. VII f. 1—31.

Calycis limbus quinquepartitus, lobis obtusis. Corolla ro-

lata, urceolata v. infundibuliformis. Slamina quinque immo tubo

inserla; filamenta longa, exserta, apice tenuissimo æstivatione im-

plicata. Stylus brevis conicus v. cylindricus ; stigma capitatum

trilobum. Drapa baccata , oblonga v. ovoidea compressa, unilo-

cularis, mesocarpio succoso sæpe crasso, endocarpio valde com-

presso subosseo v. crustaceo costato v. rarius ecostato. Semen

endocarpio conforme. — Folia opposita, petiolata, sempervirentia

V. annua, indivisa v. lobala, pennicostata , costatione tiliæfolia v.

sloaneæfolia v. pyrifolia, vel palmaticostata, integerriraa , serrata

V. dentata, estipulata, rarius stipulata , stipulis liberis subulalis

V. glanduliformibus. Flores in cymas terminales umbellalas v.

rarius paniculalas dispositi, exleriores interdura steriJes, ampliali,

radiantes, pedicellis uni-v. bibracteatis.



Conspectus subgencrum et sectionum.

Subgenus 1. Euviburnum. — Cyma urabellata, corolla rolala,

infundlbuliformis v. urceolata, endocarpiura dorso 2— 3-costalum,

Sectio 1. CoroUa rotata v. subinfundibuliformis.

§ 1. Tiliæfolia.

§ 2. Sloaneæfolia.

§ 3. Lobata.

Sectio 2. Corolla urceolata.

Subgenus 2. Lentago. — Cyma umbellata, corolla rotata,

endocarpium ecostatum v. dorso levissime unicostatura.

§ 1. Tiliæfolia.

§ 2. Pyrifolia.

§ 3. Lobata.

Subgenus 3. Loniceroides. — Cyma paniculata, corolla in-

fundibuliformi-tubulosa 5 endocarpiura dorso 3-costatum, ventre

Subgenus 1. Euviburnum.

Sectio 1. corolla rotata v. subinfundibuliformis.

§ i. Tiliæfolia.

a) Corolla subinfundibuliformis.

Vibumum cotmifolium Don, Prdr. 141.

DC. Prodr. 4. p. 327. — Lindl. Bot. Reg. 19 t. 1650.

polycarpum Wall. Cat. 455; DC. 1. c. p. 328. — Royle

of Hira. Mount. p. 236. — Hook. et Thorn. 1. c. p. 134.

var. a. Foliis utrioque subvelutino-tomentosis.

var. /S. Foliis superne glabris.

var. y, Foliis ovato-oblongis oblongo-lanceolatisve.

In Himalaya temperata, alt. 7000—9000 ped.

b) corolla rotata.

Vibiiniaiit Lantana L. Spec. 384. Tab. VH f. 7—8.

Jacq. Flor. austr. t. 341. — Sow. engl. bot. t. 331. — Di
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arb. t. 103. — Loudon arb. brit. — Guimp. u. Hayne Abb.

deiit. Holtz. t. 31. — Ledebour Flora ross. V. 2 p. 1. p. 385.

— Bcrtoloni Flor. ital. 3 p. 482. — Lecoq. V. 6 p. 314.

In sylvaticis montosis Europæ mediæ et australis, a 54° 1. s.

in Anglia ad 40° in Italia; in Gallia ; Hispania et Portugalia

septcntrionali, Germania, Dalmatia, Ilungariå, Transylvania et in

Viburnum lantanoides Michx. D. bor. ara. 1. p. 179.

Torrey et Gray Flora of N. Ara. 2 p. 18, — V. Lantana «. ca-

nadensis Pers. ench. 1, p. 327. — V. Graridifolium Smith in

Rees. cycl. n, 14. — V. Lantana grandifdlium Ait. ed. i. v. 1

p. 372.

Iq America boreali: Canada, New York, in mont. Aleghany

usque ad Virginiam.

Viburuuitt stellulatum Wall. Caf. 463.

DC. I. c. 327. — Wall. Plant. As. rar. 2. p. 54 t. 160. — V.

Mullaha Ham. in Don. Prodr. p. 141; DC. I. c. — Hooker et

Thomson 1. c. p. 175.

In Himalaya centrali et occidentali tcmperata, alt, 7000—10,000

ped. (Nepal, Kumaon, Simla).

Hf. et T,

Hooker et Thomson 1. c. p. 174.

In Himalaya tempcrata, alt. 5000- 6000 ped

Khasia prope Kala-panee).

Yiburnum cordifoliuni >\ all. Cat. 462.

DC. 1. c. 327. - V. furcai[um Bl. in Herb. Hook.

et Thomson I. c.

In Himalaya tempcrata, alt, 10,000-- 12,000 p

Sikkira, Nepal, Kumaon) et in Japonia.

Viburnum tomentosum Thunb. il. jap. p 123.

DC. 1. c. p. 329. ~ Sieb. et Zucc. fl. ja p, p. 81 i



DC. 1. c. p. 329. — Sieb. et Zucc. I. c. 1. p. 81

Bot. Reg. 1847. t. 51. — Flor. serr. 1847. p. 278.

In Japonia et China septenlrionali, ubi in hortis v

formå radians floribus omnibus sterilibus ampliatis; sil

Viburnum macrocephalum Fortune.

Bot. Reg. 1847. t. 43. — Flor. serr. 1847. t. 263—64. — Walp.

Ann. i. p. 367.

§ 2. Sloaneæfolia.

Viburnum foetidum Wall. Cat. 466; Plant. As. rar. 1. p. 49

t. 61.

var. ^. premnacea. — V. preranaceum Wall. Cat. 461; DC. 1. c.

p. 325. -— Hooker et Thomson 1. c. p. 175.

In Himalaya subtropica, alt. 3000— 5000 pcd. (Montibus

Kbasia, Taong dong Birmæ).

Yibnrnum lutescens Blume, Bijdr. p. 655.

DC. I.c. p. 324. — V. Colebrookianum Wall. Cat. 468; DC. I. c.

— V. sundaieum Miquel Flor. bat. p. 121. — Hooker et Thom-

son I. c. p. 176.

In Himalaya orientali Iropica (Sikkim, alt. 2000—4000 ped.,

Assam, Silhet et Montibus Khasia, alt. 0—4000 ped.) et in in-

sulis Malayanis: Java, Borneo, Sumatra.

. m Don. Prodr. p. 142.

DC. I. c. 324. — V. acuminatum Wall. Cat. 465; DC. I. c. p.

325. — Wight Æ Arn. Prodr. p. 388; Wight, kones t. 1021.

— Hooker et Thomson I. c. p. 17G.

In Himalaya tropica, alt 1000—5000 ped., (Bhotan, Kumaon,

Montibus Concan, Canara et Malabaria) et in insula Javæ.



Viburnum integerrimum Wal. Cat. 457.

Hooker et Thomson 1. c. p. 176.

In insulis Javæ et Penang.

Viburnum sambuciaum Blume Bijdr. p. 656.

Miquel Flor. batav. p. 121.

In insulis Malayanis (Java, Borneo, Sumatra, Pulo Penang).

Tiburnum Zippelii Miq. 1. c. p. 122.

In Nova Guinea.

?VlburttUiii ellipticum Hook. Fl. bor-am. 1. p. 280.

Torrey et Gray Fl. bor-am. 2. p. 15.

In America boreali occidentali (Oregon).

Viburnum semperTirens C. Kock Hort. dendr. p. 300. —
Tab. VI f. 28-31.

V, nervosum Hook. et Arn. bot. of Beech. voy. p. 190.

In China.

§ 3. Lohata.

Vlbunium orientale Pall. Fl. ross. 2 p. 31. t. 58 f. H.

DC. 1. c. p. 382 — Georgi Beschr. d. Russ. R. 3. p. 863 — M.

a Bieb. Fl. t. c. 1 p. 244. — C Koch in Linnæa 17. p. 31.

Lcdebour Fl. ross. v. 2 p. 1. p. 385.

pec. 1 p. 268.

DC. I. c. p. 327. — Hook. Fl. bor- am. 1. p. 280 (ex parte).

— Torrey et Gray Fl. bor-am. 2. p. 17.

In sylvaticis montosis Aracricæ borealis (a Canada ad Caro-

Yiburnum pauciflorum Pylaie ex Torrey et Gray Fl. b. am. 2. p. 17.

Ledebour 1. c. p. 386. — V. acerifolium Bongard de Veget, in

ins. Silcha p. 144.



Scctio 2. Corolla urceolata*

Vibiirnum coriaceum Bl. Bijd. p. 656. — Tab. VI. f. 5-6.

DC. I. c. p. 329. — Hooker et Thomson I. c. p. 199.

In sylvis altioribus Javæ occidentalis.

Vilmrnum cjiindricum Ham. in Don. prodr. fl. nep. p. 142.

DC. !. c. p. 329 — V. coriaceum var. «. Hf. et T. I. c.

In Himalaya temperata, alt. 4000—7000 ped. (a. Sikkira ad

yiburnum zojlanicum Gardn. mss. in Herb. Hooker. — Tab.

VII 24-2.5.

V. coriaceum var (i. Hf. et T. ]. c.

In insula Ceylon, alt. 6000 ped.

Viburnuni capiteUatum Wight et Arn. Prodr, p. 1022.

V. coriaceum var. y. Hf. et. T. 1. c.

In montibus Malabariæ.

Viburnum hebanthuin Wight et Arn. Prodr. 388.

Wight, Icon. t. 1023 - V. pubigerum. Wight et Arn. Prodr. p.

389? — Hooker et Thomson I. c, p. 179.

In montibus Malabariæ.

Viburoum urceolatum Sieb. et Zucc.

Abhandl. d, malh physik. Klasse d. Konigl. baier. Akad. d. Wis-
sensch. 4 p. 172. — Walp. Ann. 1 p. 983,

In Japonia.

Subgenus 2. — Lenlago.

§ 1. Tiliæfolia.

Vibuiiimii dtntatuDi L. spec. 1. p. 268.

DC. I. c. p. 326. - Hooker Fl. bor, am. 1. p, 280. — Torrey



et Gray Fl. bor. ara. 2 p. 15 — Guimp. el Hayne, Abb. fremd,

Holz, t. 103.

In pascuis humidis Americæ borealis (a Canada ad Virginiam).

Vibiirnum pubescens Pursh. — Tab. VI f. 21—22.

DC. I. c. p. 326. — Hook. 1. c. p. 280. — Jacq. bort. Vindeb.

1. t. 36 teste Tausch ex C. Koch, Hort. dendr. p. 300. — V.

dcntatura var. pubescens Ait. — V. villosum Raf. — V.

tomentosum Raf. — V. Rafinesquianum Roem. et Schult. Sysl.

6. p. 630. — Torrey et Gray 1. c. p. 16.

In Anaerica seplentjionali a Canada ad partern septentrionalem

Carolinæ bor.

§ 2. PyrifoUa.

ViburnDm nudum L. Spec. 1. p. 268.

a. Claytonii Torr. et Gray 1. c.

Bot. Mag. t. 2281. — V. squaraalum, Wats. dendr. Brit. 1.

24? — Torrey et Gray 1. c. p. 14.

/J. angustifolium Torr. et Gray ]. c.

V. nitidum Ait.?

y. cassinoides Torr. et. Gray. I. c.

V. cassinoides L. — V. nudum Hook. Flor. bor. am. — V.

pyrifolium Pursb. — V. squamatura Willd.

In America septentrionab', a Canada ad Floridam et Louisianam.

murnum prunifolium L. Spec. 1 p. 267.

Guimp. et Hayne fremd. Holz. 1. 101. — V. pyrifolium Poir. diet.

5 p. 658. — Torrey et Gray 1. c. p. 14.

In America septentrionali, a Canada ad Georgiam et Louisianam

Y. lentago L. Spec. 1 p. 268. — Tab. VI f- 1-6.

Torrey el Gray 1. c. p. 15. — Guimp. et Hayne frem. Holz t. 102.

In America septentrionali orientali, a Canada ad Georgiam (in

regionibus montanis).

V. oboTatum Walt. Car. p. 116.

V. lævigatum Ait. Kew (ed. 1.) 1 p. 371. — Torrey el Gray 1. c. p. 15.
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In parte australi Americæ septentrionalis orientalis (Virginia,

Georgia, Florida).

Vibumum densum Bentb. PI. Hartw. p. 59. — Tab. VI f. 26-27.

In regno mexicano; Real del Monte (Hartweg).

Viburnum elatum Benth. 1. c.

In regno mexicano; TIalpuxahua (Hartweg).

§ 3. Lohata (Opulus Tournef., Viburnum Sect. Opulus DC.)

Viburnuin Opiiks L. Spec. 1. p. 268. - Tab. VI f. 12—26.

Fl. Dan. t. 661. — Engl. bol. t. 322. — DC. I. c. p. 328. —
Rchb. XVII, 1. 1171. — Ledebourl. c. p. 384- Bentham Hand-

book p. 270. — Torrey et Gray 1. c. p. 18 — Maximowicz prim.

fl. amur. p. 135. — Opulus glandulosus Moench , raeth. p. 505.

Inter omnes species maxima distributione geographica gaudel

in parte maxima Europæ et Americæ borealis et Sibiriæ crescens;

in Lapponia, Fennia, Dania, Anglia, Galiia, Germania, Portugalia,

Ualia ad 1. s. 40°, in Rossia arctica, medio et australi, in pro-

vinciis caucasicis, alt. 500—3000 ped., in Sibiria uralensi et bai-

kalensi usque ad fl. Lenam , in Davuria, in China boreali inque

Viburnum Oiyceccos Pursh fl. 1. p. 203.

V. Opulus /S. americanura Ait. Kew. 1. p. 373. Torr. et Gray

1. c. p. 18. ~ V. trilobum Marsh, arbust. p. 162. — V. opuloides

Muhl. Cat. p. 32. — V. edule Pursh. — DC. 1. c. p. 328.

a. subintegrifolium Hook. Fl. bor. am. 1. p. 281.

In America septentrionali arctica et temperata. «. in Am.

septen. occidentali (Oregon).

Subgenus 3. — Loniceroides,

VibuTBum daTuricum Pall. Fl, ross. 2. p. 30. l. 58. f. F. G.

— Tab. Vil f. 9—10.

Lonicera mongoiica Pall, Jt. 3. p. 424.

Lonicera davurica Sievers in Pall. n. nord. Beitr. 7. p. 198
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V. (Solenotinus) dahuricum, DC. I. c. p. 328. Ledebour. I. c. p.

386. — Maximow. Primit. fl. amur. p. 135.

In Davuria orientali et in China septentiionali.

Vibumum fragrans Bunge, Mem. soc. etr. de St. Petersb. 2

p. 107.

Lonicera mongolica Gmel. Fl. sib. 3. p. 135 n. 8. t. 25. — Walp.

Rep. 2. p. 451.

In China boreali.

Tinus Tourn. Instit. p. 607. — Tab. VII f. 32—11.

Viburni sp. L.

Calyx quinquepartitus, lariniis post anthesin carnosis inflexis.

Corolla rotata quinquefida, lobis obtusis. Stamina quinque immo

tubo inserta; filamenta longa, exserta, apice tenuissimo æslivati-

one implicata. Stylus brevis conicus; stigma capitatum. Drupa

achenoidea oblique ovoidea, ventre compresso, unilocularis, meso-

carpio el endocarpio crustaceo tenuissirais conformibus, suturis

3—5 indistinctis. Semen ovoideum, apice compresso aeuminato

:

raphe Dexuoso, albumen ruminatum. — Folia opposita, petiolata,

coriacea, sempervirentia, indivisa, integerrima, estipulata. Cyma

tcrminalis umbellata. Flores bibracteolati. — Frulices in regione

mediterranea et in ins. Canariis indigenæ.

Tinus lamfolius Borkh. in Roem. Arch. 1. p. 2. p. 20.

Viburnum Tinus L. spec. 383. — Curt. bot. mag. t. 38 — V.

lauriforme Lam. fl. fr. 3 p. 363. — DC. 1. c. p. 321. — Berto-

oni flor. ital. 3. p. 481. Loudon arb. brit. 2. p. 1032.

a hirtus Ait. bort. Kew. 2 p. 166.

/9 lucidus Ait. artenz. 1857

p. 151.

y virgatus Ait. I. c.

d strictus Loudon. L c. — V. strictum Sweet.

In GaUia austrab", Italia, Istria, Corsica, Hispania et Africa

septentrionali occidentali (Mauritania et Numidia).



Tinus rugosus (Pers.)

Viburnum rugosum Pers. ench. 1 p. 326 excl. syn. hort. Kew. —
Bot. reg. t. 376. — Bol. mag. t. 20S2. — DC. I. c. p. 324. —
V. rigidum Vent. Jard. Malm. t. 98, — V. strictum Link. Enum.
Hort. ber. V. 1. p. 128. — Barker-Webb. et Berlhelot Hist. nat.

des il. Can. 3. p. 175.

In rupestribus et sylvis regionis lauriferæ ii

Species non satis notæ.

nburnum Hasseltii Miquel. flor. bat. p. 123.

Viburnum Junghuni Miquel. I. c. p. 123.

Viburnum oleæfoHum Tausch Flora 21. p. 733. — Walp

Rep. 2. p. 452.

Viburnum parviflorum Mart. et Gal. Walp. Rep. 2. p. 452.

Viburnum phlebotrichum Sieb. et Zucc. Abhandl. d. math. phys

Klasse d. Konigl. baier. Acad. d. Wissensch. IV. 3. p. 172. -
Walp. Ann. 1 p. 983.

Viburnum Sandankwa Hsskl. Walp. Ann. V. p. 96.

Explicatio Iconum.

Tab. VI. Fiff. 1-4. Solenotinus foelens, 1 flos biacteolis suffultus,

2 corollaexplicala, 3 drupa a latere, 4 ejusdem sectio transversalis. -
fig. 5-6. Viburnum coriaceum, 5coiolla, 6 filamentuni.— Fijr. 7-10. Micro-
inus o^oraa-sfimi«, 7calyx,8drupacalyceet3ti5rmatec(



rab. VII. F\g. 1-6. Viburnum Lenlago, 1 drupa, 2 eadem transve.sc

directioseminisappareat, a. speimatopodium, b, raphe; 5 semen, a. speimato-
podium, b. raphe; 6 semen longitudinaliter sectum — Fig. 7—8. Viburnum
Lantana, 7 diupa, 8 eadem transverse secta. - Fig. 9— 10. Viburnum
davuricum, 9 drupa, 10 eadem transverse secta. - Fig. 12—13. Viburnum
sambxicinum, 11 drupa, 12 endocarpium, 13 drupa transverse secta. —
Fiff. 14-20. Viburnum Opulus, 14 drupa, 15 eadem transverse secta; 16 endo-
carpium a dorso, 17 endocarpium a ven
raphe; 19 semen longriliidinaliter sectui

fili suspensorii pars. - Fig. 21-22. Viburnum pubescens, 21 drupa, 22 eadem
transverse secta. - Fig. 23. Seclio partis seminis valde aucta, a. celiulæ

Fig. 24—25. Viburnum zeylanicnm, 24 drupa, 25 eadem transverse secta.

Fig. 26-27. Viburnum densum, 26 drupa, 27 eadem transverse secta. -

Fig. 32-41. Tinus laurifolius, 32 flos corolla non^dum aperta; 33 drupa a

dorso, 34 eadem a latere, 35 eadem longitudinaliter secta , 36 eadem trans-

versesecta; 37semena dorso, a, rapheos pars superior, b.cjusdem pars inferior;

38 semen a iatere, ut raphe latcraliterflexuosa appareat; 39 embryo; 40 pilæ

stellatæ endocarpii superficiem interiorem obtegentcs; 41 slylus cum stig-



Den kirgisiske Steppehone, Syrrhaptes paradoxus,

skudt i Jylland.

J. Reinhardt.

(Meddcelt i Modet d. 19. Decbr. 1860).

Skjondt en Fugl, som hændelsesviis en enkelt Gang forvilder

sig til vort Land fra fjerne Egne elier vel endog fra ganske andre

Himmelstrog, ikke derved kan faae Borgerret hos os, og derfor

heller ikke uden i mindre riglig Forsland kan kaldes en Beri-

gelse for vor Fauna, har dog den tilfældige Forekomst af veir-

slagne Fugle seet fra et almindeligt Synspunkt sin ubestridelige

Interesse, og det er meget at onske, at ingen slige Tilfælde maa

indtræffe uden at blive constaterede og reddede fra Forglemmelse.

Det skyldes Hr. Adjunct A. G. Juel, naar der her kan

meddeles et nyt og overraskende Exempel paa en Fugl, som me-

get langveisfra har forvildet sig til os, idet han ifjor Sommer

(1859) indsendte til Universitetets zoologiske Museum et friskt i

Hobro -Egnen skudt Exemplar af den kirgisiske Steppehone,

Syrrhaptes paradoxus (Pall.), en Fugl, hvis rette Hjem er Gobi-

Orkenen og de kirgisiske Stepper, og som Vester paa ikke en-

gang udbreder sig til det kaspiske Hav. Fuglen, der efter Dragten

at domme er en gammel Han*), er ifolge Hr. Adjunkt Juels

I Efter Angivelse af Hr. Conservator Conradsen, som har udstoppet Fug-
len, vare de indre Dele ved Modtagelsen saa stærkt angrebne af For-

raadnelse, at han ikke havde været istand til at erkjende KjSnsorga-

nerne. Jeg selv har forst seet Fuglen efter at den var udstoppet.



Opgivelse i et Brev til Hr. Prof. Steenstrup, dat. d. 29de April

1860, skudt d. 23 de Juli f. A. paa on Brakmark ved S lub-

ber up-MoIle af en Pleieson af Mollens Eier, Hr. C. Gierloff.

Efter hvad der blev berettet Hr. Juel, var den bleven seet al-

lerede nogle Dage, forend den blev skudt, men stedse alene

uden at være ledsaget af nogen anden Fugl af samme Slags ; den

floi tungt og kun korte Strækninger ad Gangen. Efter den hel-

dige Jægers Udsagn, som skjod den, skal den have havt en floi-

lende Stemme; et andet Oievidne, som havde seet den lige inden

den blev skudt, fortalte, at den, naar den floi op, gav Oere Lyd,

ligesom en flere Gange gjentagen fiin Kaglen fra sig, og naar

den atter satte sig, udstode tre til fire langtrukne Pib. Ved Pro-

fessor Steenstrups Velvillie er denne store Sjeldcnhed senere

bleven afgivet til det Kongelige naturhistoriske Museums ornitho-

logiskc Samling, hvor den nu findes opstillet.

Dette i Jylland skudte Exemplar er imidlertid ikke det ene-

ste, som i det nævnte Aar har fundet Vei til vor Verdensdecl. Det

viser sig tvertimod, at det har været en heel lille Flok af disse

Fugle, som ved samme Lcilighed har forvildet sig til os; og me-

dens der tidligere ikke synes at have foreligget en eneste paali-

delig Angivelse af, at en Syrrhaptes paradoxus skulde være blevet

iagttaget i Europa, kom der nu paa en Gang flere Beretninger om,

at der forskjellige Steder havde viisl sig tildeels endog flere Styk-

ker af denne Fugl, hvoraf adskillige vare blevne skudte. Saale-

des blev der i Begyndelsen af Juli skudt el Exemplar i Grev-

skabet Norfolk i England to engelske Mile fra Wash- Buglen

og foræret til Museet i Lynn*). Fremdeles bleve 3 Stykker seete

den 9de Juli paa en Mark ikke langt fra Tremadoc i Wales,

af hvilke det lykkedes at skyde en, som skjænkedcs til ,,the free

public and Derby Museum" i Liverpool**), og endelig blev der i

August og September iagttaget et Par af disse Fugle mellem

The Ibis, Vol. 1, Nr. 4, Oclober 1859, p. 471, 472.

The Zoologist, October 1859, Nr. CCVIII, London.

The Ibis, Vol. 2 Nr. 6, April 1860, p. 105.
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Klitterne i Omegnen af Byen Leiden, og ogsaa af disse blev den

ene skudt*). Der iiar saaledes, selvom man vil antage de tvende i

Wales undslupne Fugle for at være de samme, der senere viste

sig ved Leiden, idetmindste været 5 Individer i den Flot, som i

forrige Aar forvildede sig saa langt ind i Europa, og som der har

fristet Livet ialfaid to til tre Maaneder. Men sandsynligviis har

Flokken været endnu slorre; thi begge de i England skudte Fugle

vare, ligesom den jydske, gamle Hanner, og det er vel neppe

rimeligt, at Flokken skulde have bestaael udelukkende eller næ-

sten udelukkende af Hanner.



Om Forekomsten af Neldefiim hos Mollusker

Del er tilstrækkeligt bekjendt, at Corda og samtidigt

Ehrenberg forlængst (1835) hos Hydra iagttoge eiendommelige

mikroskopiske Legemer, hvilke Ehrenberg kaldte „Fange-" eller

„Angle-Organer", R. Wagner, der ogsaa omtrent samtidigt

iiavde fundet ganske tilsvarende Organer hos Actinier, mistydede

samme i Begyndelsen som Sædfiim og identificerede dera forst senere

(1841) med lignende, han fandt hos Acalepherne, og som nelop

da ogsaa bleve iagttagne af Ehrenberg; begge Undersøgere saae

i dem Grunden til den i lange Tider for enkelte af disse Dyre-

former bekjendte Brændeevne. Efter den Overeensstemmelse, disse

Organer i Virksomhed og i visse Maader ogsaa i Bygning frem-

byde med Urticeernes Brændeceller, bleve de af R. Wagner be-

nævnede „ Neldeo rgane r".

Senere Iagttagere have paaviist disse Organers næsten con-

stante Forekomst indenfor Goplernes og Polypernes Klasser, men

de sidste Aarliers udstrakte Undersogelser over lavere Dyreformer

have efterhaanden tillige paapeget en storre Udbredning af Red-

skaber af samme eller lignende Form og vel med lignende Egen-

skaber og Betydning. De ere saaledes fundne hos Synaptiner,

hos Turbeliarier (Planarier, Nemertiner) og hos ganske enkelte
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Det angives sædvanligviis og er især blevet stærkere udhævet
af Max Schultze, al disse Organer optræde under to forskjel-

lige Former, deels som „stavformede Legemer" (Sieb.)

uden fremskydelig Traad (saaledes især paaviste hos Turbella-

rierne), deels som egenligc Neldeorganer med en ud-
strækkelig Forlængelse. Disse to forskjellige Arter skulde iov-

rigt ikke alene adskille sig ved Form- og Bygningsforhold, men
vise forskjellig chemisk Reaction. Enkelte Undersogere (Leydig,

J.Muller)!) have imidlertid iagttaget „Slave« med en stiv fremstræk-
kelig Traad, og andre (M. Muller) seet „Neldeceller« uden Traad,
eller allsaa paaviist Mellemformer. Atter andre Undersogere
(M. Muller, Busch) have truffet Neldeorganer og Stavlegemer ind-

leirede mellem hverandre paa de samme Legemsdele. Og ende-
lig have de fra antagne cheraiske Forhold hentede Mærker viist

sig aldeles uholdbare, da Stavlegemer have reageret som ellers

Neldeceller, og disse som hine, idet disse Legemer nemlig hos
de forskjellige Dyregrupper ikke synes altid dannede af samme
Substans, uden at denne Forskjel dog paa nogen Maade binder
sig til Formen af disse Organer. Det turde derfor neppe være
rigligt al bevare en saadan Adskillelse, saaledes som det endnu
jævnligt skeer; jeg skal som Max Muller^) kun betragte disse

Former som uvæsenlige Modificationer af een Grundform, og be-
nævner dem alle Neldefiim

Nel de fim en 63) ere korte og afrundede eller mere lang-
strakte, aldeles gjennemsiglige, hule Legemer, der sædvanligviis

indeholde en udstrækkelig, ofte paa forskjellig Maade opviklet

'} Leydig, Lehrb. der Hi stol. 1857.
1
X 119.

n M.MOlle

(Cap. d,

•• Arch. f. An. u.Phys.185(). p. 492.
r, observat. ar)at. de vermibus quibusdam mariitimis 1852. r..27.
3 corpusculis h•acilliformib,«s TurbelU

= ) Disse 0,iganer, som iJf forskjelJiae Forfatte,re ere blevr10 dtibte „Ti aad-

!LL;rg'a'„e7"'rrv
r", „Lasso

'lenel T

Nematocysl

id af Gossc

ter" (J. Hai

(Researche

...e),

p'^125"l1

""^PP'"''*'"' ' n'theActini adae. Proc . Roy. Soc. IX. nr. 29 (1858)



Traad, og som ifolge deres chemiske Reaclion synes at beslaae

af en af de chitinose Substanser; ofte forekomme disse Or-

ganer hos en bestemt Dyreart kun under een Form, hyppigt

dog under to eller flere'). Neldefimene udvikles i stiirre eller

mindre Antal, underliden ogsaa enkeltviis indeni særegne Celler

og blive forst frie efter Bristning eller Oplosning af disse; un-

derliden ere saadanne Celler rjkkede sammen i stiirre Hobe og

danne de saakaldte „Neldebatlerier". Undertiden foregaaer hele

denne Dannelsesproces inde i mindre eller storre Hudkjertler,

som kun sjeldent (Mesoslomum Ehrenbergii, Orst.) ere fundne

(R.Leuck.)-) forenede i druelormige Grupper paa en fælles Stilk,

der synes at være Udforingsgangen for den hele Gruppe. -

Neldefimene vides i Overeensstemmelse med deres Udviklings-

forhold at udstijdes og gjendannes med stor Hurtighed; Betyd-

ningen af dem turde maaskee snarere være den at tjene til Be-

dovelse af Byttet end til Beskyttelse mod Fjender. •'')

') Allerede ældre Undersogere havde hos Hydrer, Actinier og Planaiiei

(haslae, Coida; Angelorgane, Ehrbg.) og stSire uden saadanne (Cihae,

Corda; Nesselorgane, autt.); sei.ere Forfatteie havde skjclnet mellem

kommendeVorm'er af Neldefiim kunne bringes ind under ren af hine

nyeste lid af Gosse skabte Kategorier (1. c. og Artinologia britann.ca.

1860. p. XXIX-XL); og allerede de hos mange Actiniader forekommende

slavformige Legemer ville saaledes ikke lade sig henfSre lil nogen af

Afdelingerne, hverken til Cnidae cameratae, glomiferae, cochleatae eller

globatae. Snarere turde alle hos Coelenteralerne forefundne Former af

disse Organer lade sig bringe ind under en af de 8, hvis Tilstedeværelse

Jules Haime har antydet hos Cerianlhus (Ann. se. nat 4 S. I. ^8541,

p. 341-389, t. 7. f. 2-26). Men der staaer i det Hele endnu meget

tilhage, for Videnskaben kan siges at være i Besiddelse af nogen grun

tiske Natur saavelsom til deres Betydning for mange af de paagjeldendc

n Wiegm. Arch. 1852. I. p. 237. t. IX. f. la ~ Leuckart har ikke seet

Oersted (Entwurr einer system. Einth. u. spec. Beschr. der Platlwiiimer.



Medens disse Organer saaledcs vare fundne vidt udbredte

indenfor Coelenteralernes store Grupper og ligeledes oftere vare

iagttagne hos lavere Annulater, var deres Forekomst indenfor

Molluskernes Klasse næsten ubekjcndt indtil for ikke ret mange

Allerede Linné og O. F. Muller havde hos flere Aeolidie-

former ude i Spidsen af Papillerne bemærket en lille Sæk, som

faldt i Oinene ved sin hvidlige, fra den ovrige Papil afslikkende

Farve. Samme viste sig især tydelig hos den af Forskål be-

skrevne Limax tergipcs og der endog med en tydelig ydre Aab-

ning; denne sidste blev her ikke alene af Forskål, men af Cu-

vier og Oken opfattet som en lille Sugeskaal, ved Hjelp af

hvilken Dyret bevægede sig paa Papillerne med Bugen opad som

paa Fiidder, en Antagelse, som Artsnavnet, det senere Slægts-

navn, har bevaret. Da Quatrefages (1S43) underkastede Aeoli-

dierne en anatomisk Undersogelse M, blev denne Sæk ogsaa

eftersogt og fundet og en Forbindelse paaviist mellem samme og

den i Papillen indleiredc Leverlap; han fandt Sækken fyldt med

en Masse, som han, forunderligt nok, sammenlignede med Beenlege-

mer. Hancock's og Embleton's nogle Aar efter (1845) foretagne

Undersogelse-) af den samme eller en meget nærstaaende Form

efterviste en ydre Aabning paa Sækken og et Indhold af eien-

doramelige Legemer, der udstodte en lang haarlignende Traad

og i det Hele lignede Zoospermer, men ikke bevægede sig.

Quatrefages benegtede forst •'') Rigligheden af denne som af de

udstodte SlrSmme aflVeldefiim forstyrre i at fortære Hydroider ligesai

lidt som i at angribe Actiiuer Tsml. Uosse, Actin. brit. p. 169; .Mi

Schultz.-, ub.dieEntw. von Terg.lacin.CWiegm. Areh. 1849. [. p. 277).

De elektriske Egenskaber, som af M.'Donnell (Proc. Roy. Soc. IX, nr.

!

(1858) p. 103-107) ere blevne tillagte Actinierne, reducere sig til

ie Hypothese.

! S. XIX. p. 287, 291. pi. XI. f. 5,

. h. XV (1845). p. 81—82. pi. 5. C,

$S. 1(1844). p. 173.
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fleste andre af de engelske Forfatteres Angivelser; senere har

han indrOmmet den og tydeti) disse Legemer som analoge med
de hos andre Dyreformer fundne Neldeorganer. Frey og Leuckart^)

tiltraadte den samme Opfattelse, ligesom disse Forfattere ogsaa

saae Forbindelsesstrængen mellem Neldesækken og Leverlappen,

uden at de dog, saaledes som Qualrefages og Hancock & Em-
blctra (1. c. p. 81), ansee den for en aahcn Gang.

Saadanne Sække med NeldeBim, ka;mpemæssige Ncldebatle-

rier ere af senere Undersogere fundne hos alle mere typiske

Former af Aeolidiader (Aeolidia, Montagua, Facelina), men ogsaa

kun hos disse^). Mine Arbeider til en monographisk Fremstil-

ling af de anatomiske Forhold hos denne mærkelige Gruppe af

Xndibranchier have efterviist dem ogsaa hos andre Slægter som
Galvina, Coryphclla, Phidiana og Glaucus, og saaledes hævet

deres Tilstedeværelse til næslen en Familiecharakteer; kun hos

Slægterne Erabletonia^), Fiona og PhyllodesmiumS) mangle disse

Organer, som maaskee neppe heller kunne ventes hos Aeolidia-

der af Hermaeinernes og Proclonotinernes Grupper. 6)

Aeolidiaderne ere hidtil de enes

Ann se. n. 3 S. IV (t845). p. 146.

Beitr. zur Kenntniss wirbell. Thiere. 1847. p. 62.

von Tergipes. 1845. p. 33) havde anseet IVeldesæ

1858. p. 41. (Videns

R. Bei-h, anat. Unders, af Pl.yllod. hyal. 1860. p. 7. (Vidensk. .'»1

nalurh. Foren, i Kbh. for 1859).

I>et hændes ikke sjeldent, at der ved Afstodning af den sædvf
farvede Beklædning paa Spidsen af Papillerne kan frembringes

fende Udseende af en Neldepore, hvor ingen saadan er tilstede,

hidrorer «andsynligviis Angivelsen om en Papilaabning hos

(Alder & Hane. Mongr. part. V. fani. 3. pi. 43. Text. — part VI.
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man har paaviist Neldeorganer. Jeg har hos de nærbeslægtede,

ligeledes ganske blode og ubeskyltede Pleurophyllidier fundet

Organer, som efter Beliggenhed og Bygning maae ansees for

homologe med de hos Aeolidiaderne forekommende, skjondt de

i samme indeholdte Elementer væsenligt adskille sig fra de hos

hine og andre Dyreformer forefundne Neldefiim.

Aeolidiader.

Det eiendommelige sækforraige Neldebatteri, Neldesækken
(f- 7), ligger hos alle undersogte Former ude i Enden af Papil-

len umiddelbart over Spidsen af Leverlappen. Sækken er mere

eller mindre aflang, sædvanligviis pæreformig, og udgjor almin-

deligviis omtrent yV-Ts af Papillens Længde; sjeldent er den

meget kort (Ae. hirsuta, Bgh.)i), undertiden (Ae. neapolitana,

d'Ch.)^) langstrakt og indtager næsten ^-^ af Papillens hele

Længde. Dens Grundflade er udtrukken i en længere eller kor-

tere, undertiden bugtet Stræng, som hefter den til Spidsen af

Leverlappen. Hos enkelte Former (Glauker) har jeg seet Nelde-

fiim tilsyneladende indesluttede i den overste Deel af Strængen,

men har iovrigt ikke kunnet overbevise mig om, at denne virkeligt

var huul og aabnede en noiere Forbindelse mellem Neldesækken

og den gjennem Axen af Leverlappen lobende Levergang.-'')

Opad aabncr Neldesækken sig paa Spidsen af Papillen med en

fiin rund Pore, udaf hvilken Sækkens Indhold ofte findes drevet

') En ny lille Art fra Gronlandshavet. som jeg fandt mellem gionlandske

^) SmI. Verany, catalogo. 1856. p. 24. Den Undersog.
demle Art skylder jeg Prof. Leuckar
Individer, som <Giessener-Museel besad fra Verany selv

^) ForI•atteren maa herved dog gjore opimærks han hos all

dersogte Aeolidiader med Keldesæk (ikke TJmod h«s Fiona og
lodesmiura) har fundet talrige NcldeHim gjennem hele Fordoiclse

l.ge ilen og ud i Leverg;

Leverlappea.
1 rfoTriimeiigst, at .Je gjennem

den ere komne 3d det slugte: Vand elle
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frem som en kugleformet eller uregelmæssig Masse. Neldesæk-

kens Vægge ere muskulose med Fremhersken af Kredslraad-

laget. Dens Hule er opfyldt med Neldeblærer, Cyster med tæt

sammentrængte Neldefiim, samt med frie Neldefiim; desuden

sees smaa rundagtige Legemer med stærkt lysbrydende Kjerne

(f. 9), talrige storre og mindre Celler og kugleformige, kornede

Legemer med eller uden Kjerne og i Slorrelse staaende mellem

de mindste og storste Neldefiim, dog nærmest ved de fcirsle;

bagest i Neldesækken findes, især tydeligt hos Glaucus (f. 7*),

desuden ofte talrige aflange Celler med Kjerne, som efter For-

men skulde synes al kunne udvikle sig til Cyster alle disse

Elementer findes forenede ved en sammenbindende fiin Molecu-

agtige eller ovale cellelignende Legemer af sædvanligviis 0,034

—

0,06""n storste Diameter; g,, tydelig Cellekjerne, saaledes som den

er funden i Neldecysterne af flere Dyreformer, har jeg ikke seet.

Cysterne ere fyldte med Neldefiim og meget mindre, stærkt lys-

brydende, kornede Legemer meest med Kjernelegeme; hos saa-

danne, hos hvilke der forekomme to Former af Neldefiim, findes

begge blandede i samme Cyste. Neldesækken hos de fleste

undersiigte Aeolidiader indeholdt kun en ringe Mængde Cyster,

Frie Neldefiim, som maae antages at blive frie ved

Bristning eller Oplosning af Modcrrellerne, udgjcire hovedsage-

ligst Neldesækkens Indhold. De ere af meget forskjellig Stor-

relse hos (orskjellige Arter, ligesom de i denne Henseende ogsaa

vexie meget betydeligt paa det samme Individ. De storste

naae den forholdsviis colossale Storrelse af henimod j*g""° og

iagttoges hos Glaucus radiatus, Gm. (= 0,08'""'), hos Ae. Soeni-

meringii, Leuck. (=0,076""") og sargasicola, Kr. (=0,04"""); de

mindste havde kun lidt mere end den Slorrelse, som sædvan-

ligxiis tilkommer de gastraeopode Molluskers Blodkorn, og saaes
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hos Ae. rupium, M. (= 0,0036—0,015""") ; de fra samme Sæk

og endog samme Cyste varierede ofte i Storrelse som fra 1 til

Neldefitr ogsaa I

digt gjennemsigtige og farvelose ; de ere ueftergivende og briste

(især de mere runde) i den ene Ende ved stærkere Tryk. I

Form afvige de overmaade meget fra hverandre. Hovedsageligt

vise de sig under lo Former, ægformige eller langstrakte, spin-

delformige; de indeholde altid en Traad, som kan strækkes ud

af den ene Ende af Neldefimet; den er snart længere og spiral-

rullet som hos hine, snart kortere som i disse.*) Disse Lege-

mer paavirkedes hverken af (kolde) concentrerede Syrer eller

Alcalier og syntes i denne Henseende at afvige noget fra lignende

Elementer hos andre Dyreformer; kun selve Traadene lode til i

mindre Grad at være i Besiddelse af denne Modstandsevne.

De ægformige eller ellips oi diske Neldefiim vare altid

i Omfang runde, ofte næsten nærmende sig til Kugleformen ; de ere

sædvanligviis lidt tilspidsede mod den Ende, af hvilken Traaden

træder frem, i den anden sædvanligviis afrundede; ialmindelighed

findes hos det samme Individ mindre og stiirre x\eldefiim af

denne Art ved Siden af hverandre. Men medens den beskrevne

Form af Neldefiim sædvanligen er meget tydelig udpræget, er

den hos enkelte Former (Ae. Scacchiana, Ph., Ae. hirsuta, Bgh.,

<jlaucus) lildeels mere langstrakt, saaledes at den nærmer sig den

hos den lolgende Klasse af Neldefiim. Kjendemærkel for disse

ligger derfor ikke i Formen, men i Beskaffenheden af den indeslut-

tede Traad. Paa denne Slags Neldefiim eller ideCmindste paa de

storre af dem iagttages en tydelig Dobbeltcontour, ligesom en ydre

Skalhinde
, liggende tynd (Primordial-) Sæk,

Traaden lil at strække sig i

ling af en Kalioplosning.
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enkelte Gange med al Sikkerhed saaes fortsætte sig i den inde i

Neldeflmet liggende Traad; den ydre Hinde saaes, især tydeligt

hos enkelte Former (Ae. Soemmeringii,F. S. Leuck.; Glaucus radia-

tus, Gm.), gjennemboret i den ene Ende af en fiin Aahning, Hos

ille undersogte Aeolidier med denne Art IS'eldefiim iagttoges

idetmindste paa de fleste storre Arter, en sig gjennem Axen af

Neldefimets Huulhed strækkende Traad, som syntes dannet ved

Indkrængning af Neldefimets indre Hinde fra Egnen af den ud-

vendige Aabning Samme var omtrent paa Midten ofte tykkere

og hos enkelte Former (Ae. salmonacea. C; Ae. bostoniensis, C.)

ligesom forsynet med flere Smaatappe; imod Bagenden af Nelde-

flmet syntes den at fortsætte sig i den spiralrullede Traad; dog

lod dette det sandsynlige Forhold sig ikke iagttage med tilstræk-

kelig Sikkerhed. Traaden er af betydelig Længde og ligger op-

rullet i mere eller mindre tætte Vindinger. Meget ofte fandtes

Neldeflmet tomt (f. 9), idet Traaden var skudt ud, mea samme

var da ofte afbrækket saaledes, at kun en tykkere Deel nær-

mest Aabningen paa Neldeflmet var tilbage, og den saaes da

hos de enkelte ovenfor nævnte Arter forsynet med de omtalte

Smaatappe (f. 9) *)]; undertiden manglede kun Spiraltraaden,

medens Axestrængen endnu var tilstede.

enten lige eller svagt boiede , langstrakt-elliptiske eller med

næsten parallellobende Rande, af næsten kredsrundl Omfang eller

mere planconvexe, da undertiden let carinerede paa den mere

Denne Art Neldefiim synes ilærmestat slutte sig til de :.ftiosseCActin.

XXIX. pi. XI. f.eibe^;krevneog afbildede Cnidae tae; dog

findes' neppe noget Spor til det a f der, engelske Forfatter om Traaden

(ecthoraeum) beskrc,yne Sk,luebaaindOstrebia) med sine Spidser (ptery-

gia)-- Hos Ae, Druitimondi,,
Th. fandt jeg enkelte storre Neldefiim uden
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den ene Ende i Aabning (is

lydelig hos Ae. Soemmeringii, Leuck. f. 1), hvorigjennem paa

mange Neldefiim en Traad fandtes deelviis udstrakt, som paa de

neste laa indesluttet i Neldefimel og saaes som en fiin Dobbelt-

contour gjennem dettes Længdeaxe. Den frit udhængende Traad

havde aldrig nogen betydelig Længde og belob sig sædvanligvis

ikke til stort Mere end Neldefimets egen.

Hos mange af de her undersogte Former (Ae. salmonacea,

bostoniensis, Scacchiana, hirsuta, Inca ; Glauci) saaes begge

disse Former at forekomme sammen i en og samme Neldesæk

og endog i samme Cyste. ») Hos andre Arter (Ae. rupiura,

neapolitana. papillosa, Soemmeringii, sargassicola) vare alle Nelde-

fiim kun af een Art, nemlig af den langstrakte Form med lige-

lobende Traad.

Om Udviklingen af Nelde sækk en synes kun saameget

bekjendt, at den idetmindste hos Tergipes 2) forst indtræder meget

seent. Hele Organet raaa vel nærmest opfattes som ea stor

Hudkjertel, i hvis Secretionsceller der dannes Neldefiim. — Om
Betydningen af disse Organer hos Aeolidiaderne er hidtil

aldeles Intet bekjendt. Forekomsten af Neldeorganer netop hos

denne Gruppe og hos de nærstaaende Pleurophyllidier og Mang-
len af dem bos Dorider, Tritoniader og Phyllidier, hvor Huden

er stærkt udstyret med Ralkdele, skulde synes at tale for, at

der heri var givet hine nogne Dyreformer et særligt Beskyttel-

sesmiddel, som ikke behovedes hos disse mere haardhudede

Gastraeopoder. Imidlertid lade disse Dyrs talrige Fjender, især

Fisk og Krebsdyr, for hvilke de tildeels udgjore en Deel af den

daglige Næring, sig neppe derved forhindre i Efterstræbelser,

saalidt som hine nogne Dyreformer lade sig genere af Hydroi-

') Hos Kacelina coronata, F. , synes det samme Forhold ogsaa at lore-

Max Schultze, uber die Entwickl. des Te.g. lacin.ilatus. Wiegm. Arch.



dernes og Actiniernes Neldefiim. Disse Organer turde derfor

maaskee snarere tjene dem som et Middel til at lamme en Deel

af de Dyr, der udgjore deres Næring, og saaledes lette dem

Bemægtigelsen af samme, saaledes som Saadanl hos Hydraerne

saa ofte er iagttaget. Det tor nemlig, ifiilge den Overeensstem-

melse, som viser sig i Bygningen af Aeolidiadernes og Coelen-

teraternes Neldefiim, antages, at disse Organer ogsaa hos hine

Former fore en giftig Vædske, som udlades paa eller i Huden

af de Dyr, med hvilke Aeolidierne komme i fjendlig Beroring.

Noiagtige Undersogelser over Neldefimenes Livsvirksomhed hos

Aeolidiaderne mangle fuldstændigt, og disse Dyr have saaledes

ikke leveret noget Bidrag til Oplysning af de omtvistede Spoigs-

maal om de nærmeste Aarsager til Neldetraadens Fremtræden af

sin Capsel og om selve Fremtrædningens Mechanisme. Det tor

vistnok antages, at Traaden i Aeolidiadernes (som maaskee i

alle) Neldefiim krænges ud saaledes, at den tykkere Axedeel

træder forst frem (sral. figg. 9), og ved de mere stavformede

Neldefiim har jeg flere Gange inde i den halvt fremskudte Traad

seet Resten af Traaden og da ragende frem med en stiv Spids

(fig. 1*); ogsaa hos Glauker (fig. 8) har jeg iagttaget et lignende

Forhold.

Aeolidia papillosa, L. (Det undersogte Individ var fra

Færoerne). Neldefimene hos denne Art ere allerede heskrevne

af Hancock og Embleton (1. c.)- De ere alle af een Grundform,

stavdannede, men vexle meget betydeligt i Krumning og Tykkelse,

og ikke mindre i Længden, som varierede fra 0,0()7—0,06'»«'.

Aeolidia Soemmeringii, F. S. Leuckarl. ') Paa denne Art saaes

(f. 1) de lange Neldefiim ofte i store Bundler rage frem af

- Denne Art er h



Neldesækkens Aabning. Fimene vare alle stavformige, de fleste

af middelmaadig Længde, men mellem dem saaes talrige slorre,

og Længden af Neldeflmene gik saaledes hos denne Art fra

0,013 op til 0,076""".' De slorre Neldefiira vare lige, sjeldnere lidl

krummede, afrundede i begge Ender eller lidt tilspidsede mod
den ene, kort afrundede i den anden Ende. Den inde i Fimet

liggende Traad var sædvanligviis lidt opsvulmet i Bagenden;

naar den var skudt frem, saaes ofte ligesom et tomt Rum bagtil

i Fimet; i selve den fremragende Traad kunde ofte skjelnes

ligesom en Skede, der syntes at fortsætte sig i den ikke frem-

strakte Deel, og en af samme omsluttet finere Traad, som ragede

frit frem med en lille Spids (f. 1*). men ikke lod sig tydelig

forfolge bagtil. 1)

Montagua hirsuta, Bgh. n. sp. (s. ovf. — f. 6). Neldesækken

var hos denne Art lille, kort oval ; Neldecystcrne store, med tal-

rige tæt sammenpakkede Neldefiim. De sidste saaes af to Former;

de vare deels aflang-ovale, oftest lidl tilspidsede mod Enderne,

afindtil 0,0145«'"'
i
Længde; den indesluttede Traad var kun sjeldent

og kun ved stærkere Forstorrelse (700 X) tydelig, undertiden

saaes en Deel af den at hænge frit frem, men uden at sammes
Fortsættelse kunde folges tilbage i Kapslen ;

— deels vare de stav-

formige, da ofte lidt mindre.

fialvina rupium, Moller. ^) Neldesækken var pæreformig.

Neldeflmene (f. 5) saaes som hos Ae. papillosa kun af een Art,

i det Hele temmelig smaa , af 0,0036 -0,005»"n Længde, lang-

strakte, tilspidsede mod begge Ender, sædvanligviis noget boiede

ulige dem, jeg har fund(

aes ogsaa hos enkelte a

Ch.

ind. moll. Gronl. 1842. i
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og, som det syntes, lidt flade paa den hule Side; inde i dem

saaes den sædvanlige Traad.

Facelina Drummondi (Thompson).*) NeldeGmene varierede i

Længde fra 0,005—0,0]6«'» De vare (f. 2) af dobbelt Art, deels

smaa mere stavdannede, saaledes raeest med en tydelig Traad,

men af mere oval eller aflang Form end det sædvanligt sees ved

disse Elementer; deels vare de storre, da ovale eller ægfofmige

med en tydelig Spirallraad, som undertiden (paa meget store

Elementer) syntes at udgaae umiddelbart fra Poren paa Nelde-

fimet, men sædvanligviis saaes snoet op om en Axetraad, der

udgik fra den omtalte Pore.

FacelJiia neapolitana (d'Ch.)^) Qen langstrakte, pæreformede

Neldesæk udgjorde sædvanligviis i—i af Papillens hele Længde

og var paa de mindste Papiller af forholdsviis endog betydeligere

Storrelse. Meget hyppigt saaes en Deel af Sækkens Indhold

drevet ud og dannende et hvidligt, kugleformet, kortstilket Ved-

hæng til Spidsen af Papillen; nærmere undersiigt viste dette

Vedhæng sig heelt igjennem dannet af tæt sammenstuvede Cyster,

som ved et structurlost Bindemiddel sædvanligviis vare forenede

til lange Snore, der ogsaa saaes inde i og lode sig presse frem

af Neldesækken. Cysterne (f. 3) vare af rundagtigt eller ovalt

Omrids, af 0,034—0,01""" storste Diameter; mellem dem fandtes

især i den bageste Deel af Neldesækken en Deel rundagtige

Legemer af omtrent lignende Storrelse og forsynede med en

') Ae. riifibranchialis, Thomps. (nec. Johnst.)- Ann. mgz. n. h. V. p. 89.

Ae. Drumniondi, Thomps-, Rep. br. ass. 1843. p. 250.

Jes har troet til denne Art at kunne henfoie en Facelina-Form, som min

Ven Dr. Semper i December 1857 sendte mig Ira Kieleibngt. De i Hav-

vand oversendte Individer vare netop dode, da de Hndersog^les; det var

') „Aeolidia neapolitana, d'Ch." Verany, catalogo degli anim. invert. mar.

Ogsaa Undersogelsen af denne Art skylder jeg Prof. Leuckart. Indivi-

derne vare ifolge Etiquelteringen i Giessener-Musect tagne ved Nizza af
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meget fremtrædende Kjerne med Kjernelegeme og et fiint mole-

culært Indhold. Cysterne saaes alle tæt fyldte med langstrakte,

tynde Neldefiim (f. 3) af sædvanligviis 0,016— 0,02'"'» Længde,

kun sjeldnere vare de mindre (0,0127""") elier storre (0,025—

0,029"""). De vare sædvanligen lige, sjeldnere lidt boiede,

inden i de fleste saaes en ligeliibende Traad, som paa andre

ragede frit frem.

Facelina? sargassicola (Kroyer.^)) Den langstrakt-pæreformige

Neldesæk indeholdt stavformige Neldefiim af 0,029— 0,04°"" Længde,

som nærmest lignede de smaa langstrakte Neldefiim, der kunne

findes hos Ae. papillosa; oftere viste sig ligesom en fiin Vatring

langs Randene af Traaden, som ofte hang ud af Fimet.

Phidiana inca, d»0rb.?2) Neldesækken var meget langstrakt

og udgjorde i Længde omtrent J—i af Papillen. Baade hos

denne og den nærmest foregaaende Form iagttoges Neldecysler

i meget mindre Antal. Ncldefimene vare af usædvanligt ringe

Storrelse, der hyppigst belob sig til 0,0045—0,0127"'"' og kun

sjeldnere naaede op til 0,0145—0,016™" ; de vare deels stavfor-

mige, da lige eller svagt krummede med en gjenneraskinnende

Traad, deels ovale eller ægformige med en Axetraad og en om
den opviklet Spiraltraad.

Coryphella salmonacea (Couthouy).-'') Neldesækken er pære-

formig, Forbindelsesslrængen mellem samme og Leverlappen

temmelig lang. Ncldefimene vare af meget vexlende Storrelse,

som naaede op til 0,016'""; de vare deels stavformige, alminde-

Under oven nævnte> Betegneh.e findes i de t hjobenhavn er zool. Jluseuni

en Aeolidie
, som Kroyer„d.

, 23 Juni 1841 ", har taget i Sargassohavet,
Den synes in være: en Flabeliina eller fac( Sargassi, Phil.,

er, som je;S lidlig:e.e har v iist (Centr, to'a monogr. of the Gen. Fiona
1859. p. 9), Fiona atlantiea, Bah.

Saaledes finides i V ort zool. Jlus. en Form hletegnet, som Kroyerhartagel
ved „Callac, i Apri 1 1841".

Eolis salme Coulhou,
f. Bost. Journ . IL (1839). p. 68. pi. 1, f. 2



ligviis da lidt biiiedc, deels ovale eller ægformede med den sæd-

vanlige Axe- og Spiraltraad.

Coryphella Scacchlana (Philippi).!) Neldesækken og sammes

Stræng vare som hos forrige Art. Neldefimene ligeledes som hos

den nysnævnte Form af meget ulige Stiirrelse, som gik op til

omtrent 0,0145"""; de vare deels stavformige, da undertiden tem-

melig tilspidsede mod den ene Ende og med den sædvanlige

Traad skinnende tydeligt igjennem ; deels vare de ovale eller æg-

formede med Axe- og Spiraltraad; men hos denne Art saaes

disse sidste Neldefiim ofte usædvanligt langstrakte saaledes, at

de i Form dannede ligesom et Mellemled mellem de forste og

de sidste.

Coryphella bostoaiensis (Couthouy). -) Neldefimene (f. 4) vare

ligeledes af meget ulige Storrelse, de længste maalte 0,02""".

De lignede i det Hele dem hos Ae. salmonacea, vare saaledes

deels stavformige, deels ovale; paa de sidste iagttoges oftere

tnoplignende Freraslaaenheder paa Midten af Axetraaden (s. ovf,).

Glaucus radlatus, Gm. (GI. atlanticus, Blbach.). Neldesækken

(f. 7) var forholdsviis temmelig lille (0,33™™ lang) og udgjorde

sædvanligviis kun iV" iV ^^ ^ele Papillens Længde; den var af

langstrakt Pæreform; Forbindelsesstrængen med Leverlappen var

temmelig lang, ofte noget snoet, Neldesækken var fyldt med

Masser af Cyster og frie Neldefiim, bagest fandtes tillige meget

talrige Dannelsesceller med tydelig Kjerne (f. 7*). Cysterne

vare af meget forskjellig Form og Storrelse, snart rundagtige,

snart mere langstrakte, ovale eller pæreformige, sædvanligviis af

0,034—0,06'"" storste Diameter, fyldte med en fiin moleculær

Masse, hvori talrige forskjelligartede Neldefiim. Disse sidste

(f. 7) varierede meget betydeligt i Længde fra 0,007—0,051"°"';

iovrigt optraadte de under de sædvanlige to Hovedformer, deels

med Spiraltraad udenom Axestrængen, deels stavdannede. De

1) Eolis Scacchiana, Ph. eiiuni. inoll. Sic. II. (1844) p. 74. t. XIX. f. 6.
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iorste vare ovale eller næsten kugledannede, sjeldnere mere

langstrakte; de sidste saaes lige eller svagt boiede , undertiden

tykkere i den ene Ende. — Foruden disse to Former af Neldeflim

saaes oftere, dog kun i enkelte og raeest da i de store Papiller,

nogle enkelte (1-3) Neldefiim af meget afvigende Natur liggende

spredte mellem de ovrige. De vare noget storre, af 0,0762

—

0,08""" stiirste Diameter, aflange, lidt tilspidsede mod begge

Ender, og i den ene med en tydelig Pore, fra hvilken en Axe-

stræng paa sædvanlig Maade syntes at strække sig henimod den

modsatte Pol, men iovrigt skjultes af de yderst talrige Vindinger

af en ligesom fiinlleddet Traad, hvis enkelte, meget korte Led

vare lidt sraalere i den ene Ende end i den anden, og saaledes

sprang tydeligt frem fra hverandre. Paa et af disse Legemer

(f. 7) var der tilfældigt en lille Bristning paa Siden, hvorigjennem

et Stykke af Traaden hang frcmj selv paa dette var det ikke

muligt ved Anvendelse af stærkere Forstorrelse (700 X) at see

disse Led oplose sig i Vindinger af en Spiraltraad (strebla,

Gosse) eller at opdage de fine fremstaaende Spidser (pterygia,

Gosse), som ofte ere iagttagne paa Neldetraaden hos forskjellige

Coelenterater (s. ovf.).

Glaucus lineatus, Rhdt. n. sp. i). Neldesækken stemmede

ganske med den hos forrige Art, saaledes ogsaa Cysterne og

Neldefimene (f. 8). De med Spiraltraad vare ligeledes af 0,025 -

0,029™"- Længde; ofte fandtes Neldetraaden skudt ud saaledes,

at Fimet var aldeles tomt; Traaden viste aldrig nogen Udvidning

ved sit Udspring, men næsten altid saaes en Dobbeltcontour

som om en anden Traad (sandsynligviis den endnu ikke ud-

krængede Deel af den) laa indesluttet i den; enkelte Gange for-

fulgtes Neldetraaden i den betydelige Længde af omtrent 0,5""»,

Traaden var altsaa af mere end 20 Gange Neldefimets egen

') Jeg skylder Prof. Reinhardt's Veivillie Undersfigelsen af denne Art fra

det sydlige stille Hav mellem SelskabsOerne ofrSyd-America. Fra samme
Haand har jeg ogsaa de folgende Arter, som^alle stamme fra Gaiathea-
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Længde. I enkelte af Neldesæktene fra de slorre Papiller saaes

som hos forrige Art nogle faa (1— 2) af de store Neldefiim,

sammes Længde belob sig til 0,06""".

Glaucus longicirrhus, Rhdt. n. sp.i) Neldesækken og Nelde-

fimene stemmede i alt Væsentligt med dem hos foregaaendc Art.

GI. pacificus, Eschscholtz?-) Neldesækken syntes hos denne

Art noget kortere end hos de andre. lovrigt stemmede Nelde-

fimene ganske med dem hos GI. lineatus; de med Spiraltraad

vare sædvanligviis af 0,027™™ Længde; de colossale Neldefiim

iagttoges ligesaa sparsomt og vare af samme Storrclse som hos

(Rhdt.) n. sp. Neldesækken var temmelig

langstrakt, Forbindelsesstrængen mellem samme og Leverlappen

havde el skuffende Udseende af at være huul og udklædt med

et Epithel, men indeholdt ingen Neldefiim. Neldefimene (f. 9)

stemmede med dem hos de typiske Glauker, men vare for det

meste noget mindre, de med Spiraltraad mindst af 0,016"""

Længde; den ofte udhængende Traad saaes deels med, deels

uden Udvidning ved Roden, i forste Tilfælde undertiden med en

Antydning til lignende Smaatappe som hos Ae. bostonicnsis. Der

fandtes intet Spor til de hos de typiske Glauker forefundne

storre Neldefiim.

Glaucilla briareus (Rhdt.) Neldefimene stemmede ganske med

•) Fanget af Prof. Reinhardt i det nordlige stille Hav i Nærhede

log omtrent paa samme Localitet som forrige, til den af .

^3 Slægten Glaucilla (Bgh.) adskiller sig fra de typiske Glauker

ved sin meget mindre Slorrelse og en egen Plumphed i Formen

stærkere Udvikling af Armparliet og en mindre af Halen; til di

Charakterer slutte sig endnu Forskjelligheder i den indre Bygn

sidste i det sydlige s



dem hos forrige Art; Storreisen af dera med Spiraltraad varie-

rede mellem 0,0145—0,02"""; ogsaa hos denne Form siigtes de

store Neldefiira forgjæves.

Pleurophyllidier.

Denne mærtelige Gruppe, som ifolge sin anatomiske Byg-

ning synes raig at slutte sig nærmest og umiddelbart til Aeoli-

diaderne, har været Gjenstand for Gere anatomiske Undersogelser,

typiske Art, PI. undulata
, Meckel. Det ældste (1823, 1826) af

disse Arbeider er Meckel's*), som strax fulgtes af delle Chiaje's

Undersogelse-); det sildigste er leveret af Souleyet-''); men hver-

ken i noget af disse eller i nogen af de mindre Undersogelser

over enkelte Organsystemer af dette Dyr^) findes en Antydning

til, at de her under Omtale kommende Organer ere bemærkede,

hvilket er saa meget mere paafaldende, som samme dog ere til-

strækkeligt ioinefaldende.

Jeg har allerede for flere Aar siden^) paabegyndt en Mono-

graphi over denne Dyregruppe og har anatomisk undersiigt de

fleste bekjendte Arter og flere nye; jeg har fundet Organer, som

jeg anseer for homologe med Aeolidiernes Neldesække, hos PI.

undulata (Meckel), Lovéni (Bgh.), taeniolata (Peters), Petersi (Bgh.),

Semperi (Bgh), pustulosa (Schultz), og quadrilateralis (Bgh.);

derimod synes de at mangle hos PI. marginata (Orst.).

Ryggens („Kappens") afstumpede Siderande ere svagt, men

tæt bolgcdc, af eiendommelig blod, ligesom svampet Natur; paa

1) Deutsches Arch. fur die Phys. VIII (1823). p. 190-207. 1. II.

Arcl.. fur Anat. u. Phys. 1826. p. 13-19. t. 1. f. 11-14.
etc. I (1824) p. 128-132, 137-138 (Forklaring til)
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samme sees (f. 10) smaa rundagtige eller lodret aflange Aab-

ningcr, som dog ere synlige for det ubevæbnede Oie. Mellem

disse saaes ligesom fortyndede Steder, paa hvilke der ved en

ganske lav Forstorrelsc fandtes fine Aabninger; og endelig op-

dagedes ved stærkere Forstorrelsc endnu mindre, mere eller

mindre tætstaaende, men i det Hele talrige, runde eller ovale

Aabninger af mindst 0,04— 0,06""" Gjennemsnit, med en fiint-

tandct Rand, hcnimod hvilken Traade convergerede, idet de

krydsede et Lag Kredstraade om selve Aabningen (f. 11); Af-

standen mellem disse sidste belcib sig paa de fleste Steder i det

Hoieste til 0,45—0,66""". De storre Porer vare ofte drevne

noget frem af en gulig Masse, som skinnede gjennera Aabningerne

og sammes nærmeste Omfang, underliden ogsaa ganske som

hos Aeolidiaderne ragede frem af Aabningerne som stilkede,

kugleformige Masser (sml. f. 13). Paa lodrette Tværgjennerasnit

gjennem Rygranden saaes rundagtige Smaahuler svarende til de

ydre Aabninger og som disse af noget forskjellig Storrelse, hvilken

gik op til c. 0,5""'; de vare let kjendelige ved deres guulladne

Indhold. Dette Indhold var noget spriidt og lod sig for storste

Delen let udtage, skjondt Noget allid forblev fastklæbende til

Hulens Vægge, som syntes at være temmelig glatte. Det bestod

af Elementarkom, Kjerner med Kjernelegeme*), men for aller-

stcirste Delen dog af tæt sammentrængte, langstrakte, 0,1—0,25

— 0,37'""' lange, blode og boielige Legemer, som vare noget

uregelmæssigt bugtede efter hele deres Længde, men yderst i

Spidsen desuden boiede og snoede paa forskjellig Maade. I den

ene Ende vare disse Legemer bredere og mere flade, fra samme

aftoge de mere eller mindre jævnt i Brede henimod den anden

Ende, hvor de vare mere trinde og i Spidsen ofte knopformigt

opsvulmede. De vare af svagt guulladen Farve eller næslen



som det syntes, kornet Indhold; denne Hule blev undertiden

noget tydeligere efter Tilsætning af kulsure Alkalier, som gjorde

Neldefimene lysere, men bragte dem til at svulme især i

Længde, undertiden næslen til det Dobbelte af den oprindelige.

Disse sandsynligviis conlractile Legemer, som jeg anseer for

Neldefiim, laae inde i Sækken deels i store Knipper trykte tæt

til hverandre^ deels sljerneformigt ordnede, eller vare aldeles

uden Orden spredte mellem hverandre.

PL undttlata, Meckel. ^) Aabningerne til Neldesækken vare

hos denne Art særdeles tydelige (f. 10, 11) ligesom alle de oven-

for berorte Structurforhold fornemmelig traadte frem hos denne

Art. Neldefimene vare af 0,25— OjST™"! Længde.

PLlovénij Bgh. n, sp.-) Hos denne Art stemmede Neldesække

og Neldefiim i alt Væsentligt med dem hos den typiske Art; kun

vare Neldefimene af c. 0,16— 0;2"'"' Længde (en enkelt Gang

saaes ligesom en traadformig Forlængelse rage ud af Spidsen).

PL taeniolata (Peters.) n. sp.-^) Paa Rygranden hos denne

store og smukke Art fandtes uregelmæssigt rundagtige eller afiange,

kortstilkede Legemer af indtil henimod 2""" storste Diam., hvilke

saaes trænge sig ud af egne Aabningcr, saaledes at disses for-

tyndede Rande vare blevne trukne iveiret og sluttede sig tæt om
Stilken (f. 13). De udtraadte Masser, saavelsom de, der endnu

fandtes indesluttede i Neldesækkene, dannedes af en temmelig

mork, sprod Masse, hvis Elementer syntes ligesom sljernefor-

migt ordnede om Midtpunktet. Neldefimene (f. 16) vare stær-

kere guligt farvede end hos den typiske Art, fladere, men lidt

') Diphyllidia lineata, Olto el aiitt.

-) Diphyllidia lineata, Loven. ind. moll. 1846. p. 8.

Jeg skylder Prof. Lovén's Velvillie Undersogelsen af denne saa sjeldi

^) Under Navnet „Diph. taeniolata, P." modtog jeg af Prof. Peters 4

vider af Pleurophyllidier fra Mozambiqueltysten, af hvilke det
synes at danne en Art, for hvilken jeg har bevaret det af Peters



kortere, idet Længden sædvanligviis kun belob sig til c. 0,25""",

de saaes meget sjeldnere opsvulnede i Spidsen, og vare idet-

mindste i de udstodte Masser meget spriidc; inde i dem saaes

igjennem hele deres Udstrækning meget smaa , lysbrydende,

draabelignende Legemer. Hos denne Art fandtes desuden mel-

lem de udviklede Neldesække talrige, mcest temmelig store, celle-

lignende Legemer af 0,034— OiOS*"™ Gjennerasnit, som hverken

fandtes i Kappen (Ryggen) eller andetsteds i Huden. De

(f. 14, 15) vare regelmæssigt runde eller aflange, undertiden

stilkformigt udtrukne (f. 15), guulladne og indeholdt en tydelig,

blæreformig, temmelig stor Kjerne med Kjernelegeme; Cellens

moleculære Indhold var undertiden jævnt fordeelt, men sædvan-

ligviis mere sammentrængt mod Peripherien, her undertiden lige-

som med Tilbtiielighed til Deling i Segmenter. I ringe Afstand

udenom Cellecontouren saaes sædvanligviis endnu en Contour,

som oftere syntes dannet af oraspindende fine Traade. Disse

Legemer, som forgjæves bleve sogte hos PI. undulata, turde

muligviis være Anlæg til Neldesække.

PL Petersi, Bgh. n. sp. I Rygranden saaes talrige bruun-

ladne , for det ubevæbnede Oie netop synlige Aabninger og

Smaakorn, som ragede frem af saadanne (s.ovf.) Neldefimene vare

af 0,1—0,14""" Længde, iovrigt ganske lig dem hos forrige Art.

PL Semperi, Bgh. n. sp.') Neldefimene stemmede i Form

og Storrelse (0,1—0,14™"') med dem hos forrige Art, kun vare

de lysere og næsten altid uden Indhold.

PL pustulosa (Schultz).-) Neldefimene vare hos denne Art

af betydeligere Storrelse end hos de foregaaende; saaledes som

hos PI. undulata meest af 0,37""" Længde, men lysere end hos

inoll. Sic. I. (1836)
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PI. qnadrilateralis, Bgh. n. sp.i) I Kapperanden hos denm
mærkelige Form saaes Neldesækkene og deres Indhold som fim

sortebrune Punkter. Neldefimene (f. 17) vare svagt guulladne

af meget vexlende Storrelse, der fra 0,076 gik op til Oja""".

PI. marginata, Orsted. n. sp. Hos denne colossale Art

som af Professor Orsted er taget i det tropicale stille Hav vec

Realejo, har jeg ikke været istand ti! at finde Spor til Tilstede-

værelsen af Neldefiim. Imidlertid maa det dog erindres, at de

tre Individer af denne Form, som jeg ved Prof. Orsted's Velvillit

har kunnet undersoge, havde været halvt indtorrede (ved Glassets

Beskadigelse under Transporten), og at det var muligt, at del

forklarede den tilsyneladende Mangel, skjondt det maa tilstaaes,

at Randen tilsyneladende var ret vel bevaret.



Explica tio ta bu I a c VIII.

Fig. 1. Aeolidia Soemmeiingii, F. S. Leuckart. Cnidae.

— 2. Facelina Drummondi (Thomps.). Cnidae.

- 3. Facelina neapolitana (d'Chiaje). Cnidae, Cnidocystar.

— 4. Coryphella boslonlensis (Couthouy). Cnidae.

— 5. Galvina rupium (Moll.). Cnidae.

- 8. Glaucus lineatus, Rhdt. n. sp. Cnidae.

- 9. Glaucilla (Bgh.n.g.) maiginata (Rhdt.) n.sp. Cnidocystae. Cnidae.

Pleurophyllidia iindulala, Meckcl. Pars posterior corporis c

in margine dorsi (pallii) apeiturae bursarum cnidoph

— , M. Cnidae.

PI. laeniolata (Peters.) n. sp. Contentum bursae cnidoph

-14,15. PI. taeniolata (P.). C

mordia videntur.

- 16. PI. taeniolata (P.). Cni

- 17. Sancara (Bgb. n. gen.) ,



Oversigt

de videnskabelige Moder

Januar. Hr. Professor Dr. A. S. Orsled forelagde en ny Bidens-i
fra Danmark, BidensplalycephalaOrd. (Beskreven i Index semin,
horf. bol. haun. 1859);

Hr. Prof. J. Steensirup foreviste derpaa en Afdeling af Muse^
seneste Forogelser af Blæksprutteklassen, særligen Octopodfc
mer fra .Middelhavet, og gav Bemærkninger om de enkelte Arti
fornemlig efter det Veranyske Cephalopodværk.
1) Octopus Coccoi, veran. (Det forekom Slp. meget tvivlsor

som Verany

2) Oclopus tel.Ic^rhts^l'elle CMaJe

3} Heledone Aldrovandi aeae c^^aje.

Forsamllis

at takke. Efter

satte Tvedeling

at have omtali

bavde Bestyreren Hr. Verany i ]

E, hvorledes den af D'Orbigny i

i Octopina og Philonexidæ bei

sattTh^aTmTd Forevisninger

naturlig og dybt i,

. af endel Forme

ndgribende,

r af sidstnæ
Gruppe dels fra Middelhavet d,

4:,Tremoctopusii=Philonexis)^2illeu!r,TcAZ-..; flere 22,1

euer aenne Arts noie Tilslutning til de to folgende Former

havde syv frie Arme og den oUende som Hectocotyl indesluttet

1 en Sæk i Hovedet og ikke i en fremstaaende stilket Sæk, som
hos Ph. calenulalus.

5) Trem. Quoyanus iDOrbr), ^^ 92, fia Atlanterhavet
6) Trem. alanlicns (z>or4.) $ ^^, ligeledes. Medens han til disse

vilde endnu slutte sin nye Form:

er saa udmærket ved de lappede Sugekoppers Lighed med Blom-
sten af en Lilieconval, troede han at maatte fjerfie den ældre



Philonexis rcticularis (Petagn.) = Ph. calenulata (Wr.) som en

PhilonexidcB deler sifj nemlijj efter Slp.
\

Hovedet stort eller forholdsmæssigt;

menes Rod;'
'

^^^" ^

To Vandaabninger paa Nakken og I

Hoveriet lille i Forli

ng paapegede Slp. endnu, hvorledes Parasira

rhold sluttede sig til Argonauta, og viste af /

. 2den Marts. Hr. Or. med. R. Bergh meddelte nogle Iagttagelser om Nelde-

organer hos Molluskerne (Smlgn.S. 309) og gav derpaa en Oversigt

over Bygningen af Phyllodesmium hyalinum Ehrb. (Smlgn.S. 103.)

. 16de iMarts gav Hr. Apotheker Benso« i Hr. Cand.pharm. T. Schim's Navn

havde foretaget i Landskabet mellem Slesvig, Rcndsborg og Ekern-

forde samt paa Vestcrhavsoerne, Amrom, For og Sild (Smig. S. 117).

Prof. Steenstrup fremlagde derpaa Prof. Fr. Steins sidste store

Arbeide„derOrganismiis der Infusorien" I. (1859) og fremhævede de

Fremskridt, vore Kundskaber om Infusionsdyrene inimindelighed i

vedholdende Bestræbelser. Som Gjenstand for en speciellere Frem-

stilling heraf valgte han dernæst Professor S<eiw'« Iagttagelser over

Fren>gang i „Tvcrdelingen"^ og ^Læiigdedelingen"

sogte at anskueliggjore. Disse Iagttagelser horte,



I det Smukkeste og Vigtigste, der i

ver den kjonslose Formering, og

han mente, al som de selv betegnede et stort Fremskridt i Indblik-

ket i disse Forhold, saaledes maatle de ogsaa uundgaaeligt snart

fandt en indre Knopskydning Sted (oftest Tvillingknopper)".

e Marts meddelte Hr. Prof. Dr.A.S. Orsted nogle Bidrag til Cycadeer-

nes Alorphologie (trykt i Udtog i Forhandl, ved de skandinaviske

} April. Hr. Prof. Dr. A. S. Orsled meådche Bidrag til Kaaletræernes

Morphologie (udtogsvis trykt i Forhandl, ved de skandin. Natiirf.

Mode i Kbhn. 1860),

Mai. Hr. Prof. J. Sleenslrup foreviste en mærkelig ny Koralslægt af

Octacliniernes Orden {Herophila regia sip.) og gjennemgik dens i

Forgreningen og i Polypernes Stilling saa tydelig udtalte Udvik-

lingsgang, hvorefter han sammenstillede Gangen i mange andre

lavere Dyrs Udvikling med denne Korals, (fimlgn. Vid. Selsk. Over-

sigt. 1860. S. 121).

uni. I)en i Mai fra Trykken færdige Aargang 1859 af Foreningens

Videnskabelige Meddelelser fremlagdes til Medlemmerne, hvorefter

Hr. Prof. Sleenslrup fremstillede sin Opfattelse af Forholdet i

Sfro6i7aens Tverdelig og Opfostring af Meduserne, idet han gjennem-

gik de tidligere, hinanden i mange Punkter modsigende Iagttagelser

af Dalyell, Sars og Desor, de senere af Reid, Sars og Gegenbaur

,

som væsentligen modstride de Desorske^ og de seneste af Van-

Beneden, ifolge hvilke endog selve den Overste tentakelbærende

Del af Slrobi^aen skulde omdanne sig til den overste af de i Sta-

Slp. mente nu, for det Forste, at Sidstnævntes Iagttagelse ikke

beviste en Metamorphose af Ammen til Meduser eller af nogen

Del af Ammen til en vis Meduse, men vel, atAmmen gaaer tilgrunde

ved Medusernes Opfostring, og at navnlig den overste Meduse i

Rækken, ifolge sin Beliggenhed til sin egen Uddannelse ganske

Naar nu i Reglen efter Tentakelkredsens Forsvinden og ofte og

saa efter de overste Medusers Losrivning fra den paa Ammens Be

kostning udviklede Medusestabel en ny Tenlakelkreds udvikledi

ved Stabelens Grund, saa maatte Stp., for det Andet, fastholde, ;



kelig opmærksom p:

! modtaget i de seneste Aar, og forelajt*

Fuligula maVila (L.) 3 Exemp! årer (2^,1 0) nedsendle fra

Nennortalik . Denne sidste l.avd, )r. Walke

vedCapUain MClintocks Frankli n-Expedition, erholdt 1,ed God-

„Fox's« Ophold .7. Jvnfr. The Ibi s vol. H.

No. 6 (April 1860) S. 166.

mber. Hr. D•r. Lutken medelelte noghi Bemærkninger c>m L«>«-

/.«e«/.»(Smlgn. S. 169)san It om ordiske

.

Æqa-ArU
rette Begrændsining (SmIIgn. S. 1^?5); hvor efter

Hr. Prof. Iteenslrup foreviste'i:t Pa r af de : Univer-

»ledes:

to Exemplart;r af Skildpadden. Emy^t lularia (L.),' fr^

skjellige Mos.er paa Langeliind, 5 t.l Unh useet^'af

1 Rosenstokkene af del irske Kjæmpedaadyr,



og indsendt af Hr. Etatsiaad Dons til Hesselagergaard. For-
holdene, hvorunder denne isolerede Levning forekom, vare des-
værre ikke saadanne, at man med fuld Sikkerhed kan betragte

anden Gang at Dele af dette Dyr vare fundne i Danmark fSmlen.
Vid. Selsk.Overs. 1848S.8).

d. 30te November. Hr. Prof. Reinhardt meddelte nogle Iagttagelser om
Forekomsten af een eller to smaa Gruber eller Indtryk i Skjællene
hos en stor Mængde Slanger og forelagde nogle nye Slægter og
Arter af Calamariernes Familie (Smlgn. S. 209).

d. 5te December. Hr. Prof. Dr. A. S. Orsferf gav nogle Bidrag til Besvarelsen
afdetSporgsmaal: om individuelle Anomalier elFer Misdannelser
hos Planterne under visse Betingelser kunne blive arvelige og i

Tidens L6b gaae over til at blive Arts- eller Slægts-Egenheder?
Hos Papaver somniferum v. monstrosum og hos adskillige af

vore Culturplanter, navnlig hos Kaalsorterne, ere oprindeli<ren

nogen Dyrkning. Hos Sempertivumteclorum I s,
Misdannelse i Blomsten at gaae i Arv til alle Individer, som voxe

rtTrslTden^T
''"'"*''' ^^'^ ^^' ^""^^' '"''' ^^ '"'''''"''^

'
^'°™"

som altsaa her optræder som enAnomalia specifica CsbZbuU. Z]l
soc. bot. de France, 1858, p. 685). Slægten Telrapoma adskiller
sig fra alle andre Slægter af Korsblomsternes Familie ved Til-
stedeværelsen af 4 Frugtblade og 5 Frostole, et Forhold, som ellers
kun er kjendt som individuel Anomalie i denne Familie; men ved
Dyrkning skal Frugten hos T. bar6arwfoUum Tur. gaae over til at

og saaledes blive til Slægtsegenhed.
ed dette Foredrag foranledigede Discussion deltoge,
Prof. Orsted, de Herrer Vaupell, Ulhen, Reinhardt,

Steenstrup og Forckhamm

. Prof. Reinhardt

i begyndte Meddelelser

Familie

sluttede sine i næstforrige

E Slanger af Calamariernes
nogle Oplysninger om en ostindisk Giftsnog, Elaps

clellandi, som han foren Række Aar siden havde beskrevet, men
Dr. Giinther senere alter havde opstillet som en ny Art i 1858,

1
at have kjendt R's. tidligere Beskrivelse.

Derpaa gav Hr. Dr. Luthen en Oversigt over de ved de danske
er iagttagne Arter af Aktiniernes Gruppe (Smlgn. S. 184) og



en lignende Ove;rsigt over de danske .Arter af ecnlige Sopunge,

Ascidiæ simplice* (Smlgn. S. 201).

)ecember. Hr. Prof J. Sleenslrup medd elte rlogle Iagttagelser om

hos Sælerne (hos tre A f Phoca) og knyttede

hertil en Bemærl \.o.Hyænodono^Flerodon

(Smlgn. S. 251).

Samme forelæste derpaa et Brev fra Linné til Botanikeren Prof.

C. F. RoltbbU (S mlgn. S.265); hvorefte

Prof. Reinhnrdt foreviste en i Jyllan.\ ski.dt Syrrhaptes para-

doxus (Pal! ) og gavnoglenoiereOpIy. .1 om dette mærkelige

Fund, (Smlgn. S. 306).



Trykfeil og Rettelser.

. Pyunoidei læs: Pyrenoidei

. polliceam læs: pollicem.



Bilag.
i Understottelse til Udstyr

skabelige M

Deres Excellence!

Idet undertegnede Bestyrere af den naturhistoriske Forening

og Redacteurer af de af denne Forening udgivne „VidensJcabe-

lige Meddelelser"- have den Ære at fremlægge for Deres Excel-

lence den forste, forrige Aar afsluttede Tiaarsræhhe af dette

Tidsskrift^ tillade vi os tillige at henlede det hdie Ministe-

riums Opmærksomhed paa Indholdet af samme. Der findes i

denne Række ialt 92 storre eller mindre Meddelelser affdigende
Forfattere: R. Bergh (3), F. DidricMen (7), C. Fogh (1),

E. Grube (1), Th. Hoffil), T. Jensen (1), J. Lange (3),

M. T. Lange (1), F. Liebmann, (9) P. Lorenzen (1),

C. Luiken (14), O. 3I6rck (2), P. Pedersen (1), J.

Reinhardt (13), E. Rostrup (1), J. Steenstrup (8),

C. Vaupell (5), A. S, Orsted (19, tildeels i Forening med

flere udenlandske Botanikere); 47 af dem ere af zoologisk^ 42

af botanisk og 3 af geologisk Indhold; Gjenstandene, der be-

handles , ere snart fædrelandske, snart udenlandske, deels

europæiske , deels fra de Lande i andre Verdensdele, 7ned

hvilke Danmark og dets naturvidenskabelige Anstalter staae i

nærmeste Beroring (Vestindien, Mexico, Centralamerica, Brasi-

lien). Omtrent Halvdelen af Meddelelserne behandle Emmer

af mere almindelig Natur, Halvdelen ere hovedsagelig beskri-

vende, og i disse ere henved 150 nye Dyreformer og omtrent

300 nye Planter beskrevne.
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Vi smigre os med, at dette raaa ansees for en glædelig

Frugt af en Sidevirksomhed af en Forening, hvis Hovedfor-

maal stedse har været og er Udbredelsen af naturhistoriske

Kundskaber ved Hjælp af 'populære Foredrag; og Publicationen

er kun bleven mulig derved, at Foreningen tillader, at Over-

skuddet af dens aarlige Indtægt, efterat alle de forskjellige til

en vis Bække populære Forelæsninger n'odvendige Udgifter ere

afholdte, maa anvendes til at offentliggjore de videnskabelige

Årbeider, som forelægges i særskilte Moder, hvilke Foreningens

Medlemmer i en lang Aarrække have holdt ved Siden af de til

de populære Foredrag bestemte Sammenkomster. Disse Moder,

i hvilke saavel Yngre som Ældre meddele Udbyttet af deres

Forskninger , og som vel allerede have deres Betydning ved at

være et Bindeled mellem Naturhistoriens Dyrkere og dens Ven-

ner, ere altsaa Kilden til de hverken faa eller (som vi troste

os at sige) uvigtige Bidrag til denne Videnskab, som Tidsskrif-

tet indeholder.

Vi have Grund til at haahe, at Foreningen ogsaa i Frem-

tiden vil kunne vedblive med sine smaa Kræfter at virke frugi-

bnngende for Videnskaben paa samtne Maade; men vi tillade

os tdlige nu, efterat Foreningen gjennem et fuldt Tiaar med

Udholdenhed, Uegennyttighed og h'oist indskrænkede Midler har

frembragt saa gode Resultater af sin Virksomhed, at anbefale

Tidsskriftet til det Ministeriums Sympathie, der er de videnska-

belige Bestræbelsers naturlige Beskytter, — Vi gjore det saa-

meget mere, som et forholdsviis ringe Tilskud vil kunne bevirke,

at den i Tidsskriftet sig aabenbarende Virksomhed baade kan

blive af meget stdrre Betydning for Videnskaben , og — vi til-

f'oie det ikke som nogen Bisag — blive meget mere opmuntrende

for alle dem, der deeltage i den.

Foreningen har, trods at den giver AU, hvad den formaaer

at give, aarligen maattet gjore store Indskrænkninger allerede

i den Text, den kan bekoste trykt; eudnu mere har den maattet

gjore det med Hensyn til de til naturhistoriske Beskrivelser saa
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n'odvendige Tavler^ og dog vilde en Forogelse af disse være af

overordentlig Betydning, især med Hensyn til Tidsskriftets iet-

iere Benyttelse i Udlandet, i hvilket det tor glæde sig ved at

have et godt Navn. Vi have Udsigt til, at det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab i Erkjendehe o.f Foretagendets Nytte

velvilligt vil, forelobigt i 3 Aar, understotte den naturhistoriske

Forenings Meddelelser med et aarligt Bidrag af 100 til 150

Bbd., for derved at sætte Foreningen istand til for en Deel at

foretage den ovenfor antydede Udvidelse af Tidsskriftet baade

hvad Text og Kobbere angaaer, og vi tillade os at rette en

Anmodning om et lignende Tilskud til samme Oiemed til det

hdie Ministerium, idet vi tilfoie, at vi som Borgen for den hen-

sigtsmæssige Anvendelse af en slig Understottelse , kun kunne

stille den, der ligger i denforeliggende Tiaarsrække og i de nu-

værende Bestyreres og Bedacteurers Personlighed.

Kjåbenhavn den 18de April 1860.

G. Foi'chhammer. Japetus Steenstrup.

J. Reinhardt.

Ministeren for Kirke- og Unden



Det behagede Cultusministenet gunstigst under 21de Juni

at meddele Foreningens Bestyrelse, at det til det ovennævnte

Oiemed havde for indeværende Aar tilstaaet en Sum af
100 Rhd.

Et i alt Væsentligt med foranstaaende overeensstemmende

Andragende havde Bestyrelsen og Redactionen ligeledes i For-

ening indgivet til det Kgl. Videnskabernes Selskab d. 13de April

og i Skrivelse af 15de Mai underrettede 'Dette Bestyrelsen om,

at Det havde gunstigt tilstaaet Foreningen til samm.e Oiemed

en Sum af i50 Rbd. aarlig, forelobig i tre Aar.

Bestyrelsen og Redactionen.
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Sarcoptes hominis, Rasp.
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